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O GRANDE ENIGMA 
 

de LÉON DENIS 

Léon Denis dirige Ao Leitor estas palavras: 
 

- «Nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, 
leitor, abre este livro! Eco das vozes do Alto, ele te dará coragem; inspirar-
te-á a paciência e a submissão às leis eternas! 

 

«Onde e como pensei em escrevê-lo? Em uma tarde de Inverno, tarde de 
passeio na costa azulada de Provença. 

 

«Deitava-se o Sol sobre o mar pacífico. Seus raios de ouro, resvalando 
sobre a vaga adormecida, acendiam tintas ardentes sobre o cimo das 
rochas e dos promontórios, enquanto o delgado crescente lunar subia no 
céu sem nuvens. Fazia-se grande o silêncio, envolvendo todas as coisas. 
Solitário um sino longínquo, lentamente, soava o angelus. Pensativo eu 
ouvia os ruídos abafados, os rumores apenas perceptíveis das cidades de 
Inverno em festa e as vozes que cantavam em minha alma. 

 

«Pensava na indiferença dos homens que se inebriam de prazeres para 
melhor esquecer o fim da vida, seus imperiosos deveres, suas pesadas 
responsabilidades.  

 

«O mar balouçante, o Espaço que, pouco a pouco, se constelava de 
estrelas, os odores penetrantes dos mirtos e dos pinheiros, as harmonias 
longínquas na calma da tarde, tudo contribuía para derramar, em mim e 
em torno de mim, um encanto subtil, íntimo e profundo. 

 

«E a voz me disse: Publica um livro que nós te inspiraremos, um livrinho que 
resuma tudo o que a Alma humana deve conhecer para se orientar no 
seu caminho; publica um livro que demonstre a todos não ser a vida uma 
coisa vã de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista 
do Céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, 
regida por leis augustas e equitativas, acima das quais paira a eterna 
Justiça, amenizada pelo Amor» 
 

O livro está estruturado em 3 partes e Notas complementares, perfazendo um 
total de 17 capítulos e 3 anexos. 

A primeira parte intitula-se Deus e o Universo, a segunda – O Livro da Natureza 
– e a terceira – A Lei Circular, a Missão do Século XX. 

Seguidamente, transcrevemos os excertos do texto, que foram considerados 
interessantes sobre o tema e, também, exemplificativos do estilo do autor: 
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- «Apesar de todos os melhoramentos sociais, nunca obteremos que o bem e o 
mal encontrem neste mundo integral sanção. Se existe essa justiça absoluta, o 
seu tribunal não pode existir senão no Além! Mas quem nos provará que esse 
Além não é um mito, uma ilusão, uma quimera? As religiões, as filosofias 
passaram; elas desdobraram sobre a Alma humana o manto rico de suas 
concepções e de suas esperanças. Entretanto, a dúvida subsistiu no fundo das 
consciências. Uma crítica minuciosa e sábia tem passado em estreito crivo 
todas as teorias de outrora. E desse conjunto maravilhoso só resultaram ruínas. 
 

«Mas, em todos os pontos do globo, fenómenos psíquicos se produziram. 
Variados, contínuos, inumeráveis, traziam a prova da existência de um mundo 
espiritual, invisível, regido por princípios rigorosos, tão imutáveis quanto os da 
matéria, mundo que guarda nas suas profundezas o segredo de nossas origens 
e de nossos destinos. «Uma nova ciência nasceu, baseada nas experiências, 
nas pesquisas e nos testemunhos de sábios eminentes; uma comunicação se 
estabelecera com esse mundo invisível que nos cerca e uma revelação 
poderosa banha a Humanidade qual uma onda pura e regeneradora» 
 

- «Há uma finalidade, há uma Lei no Universo? Ou esse Universo é apenas um 
abismo no qual o pensamento se perde por falta de apoio, em que gire sobre 
si mesmo, igual à folha morta ao influxo do vento? Existe uma força, uma 
esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos a um fim 
superior, a um princípio, a um Ser em que se identifiquem o bem, a verdade, a 
sabedoria; ou terá havido em nós e em redor de nós apenas dúvida, incerteza 
e trevas? 
 

«O homem, o pensador, sonda com o olhar a vasta extensão; interroga as 
profundezas do céu; procura a solução desses grandes problemas: o 
problema do mundo, o problema da vida […] 
 

«Duas coisas, no entanto, nos aparecem à primeira vista no Universo: a matéria 
e o movimento, a substância e a força. Os mundos são formados de matéria, 
e essa matéria, inerte por si mesma, se move. Quem, pois, a faz mover-se? 
Qual é essa força que a anima? Primeiro problema. Mas o homem, do infinito, 
chama sobre si mesmo essa atenção. Essa matéria e essa força universais, ele 
as encontra em si mesmo e, com elas, um terceiro elemento, com o qual 
conheceu, viu e mediu os outros: a inteligência. 
 

«Entretanto, a inteligência humana não é, por si só, sua própria causa. Se o 
homem fosse sua própria causa, poderia manter e conservar o poder da vida 
que está em si; mas, em verdade, esse poder, sujeito a variações, a 
desfalecimentos, excede da vontade humana. 
 

«Se a inteligência existe no homem, deve encontrar-se nesse Universo de que 
faz parte integrante. O que existe na parte deve encontrar-se no todo» 
 

- «Cada elemento manifesta a seu modo os segredos de sua vida profunda. A 
Alma humana, por seus sentidos interiores, percebe essa linguagem. As coisas 
tendem para nós outros, sem nunca nos atingirem. Nossa Alma vai para as 
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coisas, sem conseguir penetrá-las completamente, mas delas se aproxima 
bastante para sentir o parentesco que nos reúne. Daí, entre a Natureza e nós 
outros, laços, relações múltiplas e ocultas. Essa fusão com a alma Universal se 
traduz por uma embriaguez da vida que nos penetra por todos os poros, 
embriaguez que a palavra não poderia exprimir. O mar, e assim a montanha, 
agem sobre a nossa vida psíquica, nossos sentimentos e pensamentos e, por 
essa comunhão íntima, a dualidade da Matéria e do Espírito cessa um 
instante, para se fundir na grande unidade que tudo gerou. 
Sentimo-nos associados às forças imensas do Universo, destinados, seres e 
forças, a representar, de maneira diversa, um papel nesse vasto teatro» 
 

- «A História, com efeito, apaga para poder escrever; o pensamento só destrói 
para reconstruir; é a lei da evolução, a marcha lógica da Humanidade. 
 

«Assistimos ao aluir das religiões, ou melhor, dos ritos e formas culturais, porque 
a religião, em seu princípio, em sua essência, isto é, o voo da Alma para o 
Infinito, a aspiração das Inteligências para o ideal divino, a religião é 
indestrutível, quanto o é a Verdade, inesgotável quanto o amor, inalterável 
quanto a beleza. 
 

«O que deve perecer e tende, dia a dia, a extinguir-se, são as velhas fórmulas 
dogmáticas, o farisaísmo antigo, as disciplinas envelhecidas. É todo o 
aparelhamento sacerdotal e o culto dos ídolos […] 
 

«Em cada época da História, conta-se certo número de Espíritos que 
pertencem mais ao século seguinte do que àquele em que vivem […] 
 

«Acima das ruínas dos templos, das civilizações extintas e dos impérios 
desmoronados, acima do fluxo e do refluxo das marés humanas, uma voz 
poderosa se eleva; e esta voz clama: - Os tempos são vindos, os tempos são 
chegados! 
 

«Das profundezas estreladas descem à Terra os Espíritos em legião, para o 
combate da luz contra as trevas» 
 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

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

 

O LIVRO DOS ESPÍRITOS  / de Allan Kardec 


