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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
 

 

Esta obra – o 3º livro da Codificação Espírita – contém a explicação das máximas 

morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas 

situações da vida. 
 

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. 
 

 

 

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

 

de  ALLAN KARDEC 

 
Nesta obra, logo na folha de rosto, Allan Kardec refere que: Não há fé 
inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em 
todas as épocas da Humanidade. 
 
Em relação à sua estrutura, O Evangelho Segundo o Espiritismo, divide-se em 
28 capítulos, Prefácio, Introdução e algumas observações finais sobre o título 
dado. 
Os capítulos são designados por frases conhecidas dos Evangelhos – no título e 
na introdução a cada um dos temas abordados – e após a explicação destes 
estão as Instruções dos Espíritos sobre o mesmo assunto. O último capítulo é, 
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excepcionalmente, constituído por uma colecção de preces subdivididas por 
tipologia. 
 
As transcrições, referidas a seguir, poderão dar uma ideia do estilo de texto 
deste livro e do estilo do autor-codificador Allan Kardec: 
 

- «O jugo leve. 1 Vinde a mim, todos vós que estais aflitos, e eu vos 
aliviarei. «Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. 
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. (Mateus, XI: 28 a 30) 
 

«2 Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perda de 
entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro, na 
confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. 
Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou 
simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e 
nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus 
a dizer: Vinde a mim, todos vós que estais fatigados, e eu vos aliviarei. 
 

«Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a 
felicidade que promete aos aflitos; essa condição está na lei que ele 
ensina; seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa 
lei é suave, já que impõem como dever o amor e a caridade […] 
 

«Instruções dos Espíritos – A vinda do Espírito de Verdade. 5 Como em 
tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a 
verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha 
palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima 
deles reina a verdade imutável: o Deus bom, o Deus grandioso que faz 
a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina; 
como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e 
disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. 
 

«Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e recto que 
conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos 
caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana; 
ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos 
segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que, 
não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que 
não estão mais na Terra seja ouvida para vos bradar: Orai e acreditai, 
pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a 
qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o 
cedro. 
 

«Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não 
afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para 
aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de 
vosso Pai. 
 

«Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa 
fraqueza para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados 
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que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai 
nas coisas que vos são reveladas; não mistureis o joio com o bom grão, 
as utopias às verdades. 
 

«Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo. 
 

«Todas as verdades se encontram no Cristianismo; os erros que nele 
criaram raízes são de origem unicamente humana; e eis que do outro 
lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: 
Irmãos, nada morre! Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os 
vencedores da impiedade (O Espírito de Verdade. Paris, 1860)» 
 

- «O homem no mundo. 10 Um sentimento de piedade deve sempre 
animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e 
imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos 
corações; não deixeis que neles se instale nenhum pensamento 
mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a 
fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles 
possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos 
vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. 
 

«Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos, incessantemente, à 
prece e à evocação mental estamos vos convidando a viver uma vida 
mística, que vos coloque fora das leis da sociedade em que estais 
condenados a viver. «Não! Vivei com os homens da vossa época, como 
devem viver os homens; sacrificai-vos às necessidades, e até às 
frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de 
pureza que possa santificá-las» 

 
Terminamos com uma referência das Preces, no último capítulo:  
 

- «Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos envie bons espíritos 
para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro, 
e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste […] 
tornai-nos dóceis aos vossos conselhos; livrai-nos de qualquer 
pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme e de inveja; inspirai-nos 
a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes 
presentes ou ausentes, amigos ou inimigos; fazei, enfim, que, pelos 
sentimentos de que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa 
salutar influência» 

 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 

O Livro em Destaque a partir do dia 25 será o quarto livro da Codificação Espírita: 
 

O CÉU E O INFERNO  / de Allan Kardec 


