
 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 
____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 06/04/2009, no site www.aela.pt  
 

1 

 
 

A GÉNESE 
 

Esta obra – o 5º livro da Codificação Espírita – proporciona explicações, de forma lógica e 
racional, de grandes temas de interesse universal à luz da Doutrina Espírita. 
 

A Doutrina Espírita está formalizada, por escrito, num conjunto de 5 livros que constituem a 
Codificação Espírita e que são os seguintes: 
 

1º O Livro dos Espíritos – um livro de carácter estrutural, que tem por autoria um codificador, 
designado por um pseudónimo – Allan Kardec;  
 

2º O Livro dos Médiuns – um livro considerado como um «guia seguro» para estabelecer a 
caracterização da mediunidade experimental;  
 

3º O Evangelho Segundo o Espiritismo – um livro que estabelece a comparação entre os 
Evangelhos Bíblicos e a interpretação dos Espíritos sobre as mesmas palavras e ensinamentos 
de Jesus; 
 

4º O Céu e o Inferno – um livro que apresenta uma síntese de referências históricas de 
religiões, crenças, doutrinas e demais elementos das diversas civilizações, e, o relato de 
numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual; 
 

5º A Génese – um livro que, do ponto de vista científico, constitui a síntese de todas as obras 
anteriores. 

 

A GÉNESE 
 

de  ALLAN KARDEC 
 

A GÉNESE é o nome de um livro em que «A ciência é chamada a construir a génese de acordo 
com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas 
leis e não pela ab-rogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente» 
 

- «Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações 
do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objecto o estudo de três 
pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Génese, os milagres e 
as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos 
fenómenos espíritas. 
 

«Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças regem o Universo: o elemento espiritual 
e o elemento material. Da acção simultânea desses dois princípios nascem fenómenos 
especiais, que se tornam naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um 
deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável, se se abstraísse de 
um dos seus elementos constituintes: o oxigénio e o hidrogénio. 
 

«Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas revelações com o mundo 
material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma imensidade de 
fenómenos incompreendidos […] 
 

«O Espiritismo não encerra mistérios, nem teorias secretas; tudo nele tem que estar 
patente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, 
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entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada 
precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa 
de atraso do que de avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos 
impunha o dever de evitar qualquer precipitação» 

 
A Génese divide-se estruturalmente em três partes e em 18 capítulos. 
 

A 1ª parte – A Génese – descreve e analisa as teorias sobre a criação do mundo e da Terra, 
tanto as científicas como as religiosas e a Espírita. 

 

Na 2ª parte – Os Milagres – analisa e explica os comummente considerados milagres. 
 

Na 3ª parte – As Predições – o tema central é uma nova geração e um tempo futuro de paz e 
justiça entre todos.  
 
No intuito de exemplificar os temas tratados, o estilo de escrita e do autor-codificador Allan 
Kardec são transcritos, seguidamente, alguns excertos do livro:  

 

- «O Sol central […] também é um globo secundário relativamente a outro ainda mais 
importante, a cujo derredor ele perpetua uma marcha lenta e compassada, na 
companhia de outros sóis da mesma ordem. 
 

«Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até sentirmos 
cansada a imaginação de subir através de tal hierarquia, porquanto, não o 
esqueçamos, em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar 
na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como rochas gigantescas de uma 
engrenagem imensa. 
 

«E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária. Assim como, na 
economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no 
Universo incomensurável […] 
 

«Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite! O grande espectáculo 
que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida 
etérea, que no seu formidável conjunto o olhar infinito do Criador abrange» 
 
- «Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho 
de abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese.  
 

«Assentar exclusivamente as verdades do Cristianismo sobre a base do maravilhoso é 
dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. 
 

«Essa tese, de que se constituíram defensores eminentes teólogos, leva direito à 
conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a 
cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava 
sobrenatural, visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se logrará 
sustentar a crença de que um facto é miraculoso, depois de se haver provado que não 
o é. 
 

«Ora, a prova existe de que um facto não constitui excepção às leis naturais, logo que 
pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por 
intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O que 
necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que 
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erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual não há religião 
possível. 
 

«O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã; dá-lhe base mais 
sólida do que a dos milagres: as imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o 
princípio espiritual, como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a Ciência, 
pois que o tempo e a Ciência virão sancioná-la» 
 

Terminamos, seleccionando uma das várias referências às Escrituras: 
 

- «Não lestes jamais isto nas Escrituras: A pedra que os edificadores rejeitaram se 
tornou a principal pedra do ângulo? Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o vêem com 
admiração […] 
 

«A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo 
edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. «Havendo os judeus, os príncipes dos 
sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que 
esmagará os que, depois, a desconheceram, ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas 
ambições» 

 

 

 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 
O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 

 

A LEI DE DEUS  / de Pietro Ubaldi 


