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“Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte; e, tendo se assentado, aproximaram-se os 

seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: 

Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 

Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram e, mentindo, disserem todo 

mal contra vós por minha causa.” (Mateus, capítulo 5) 
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1. História da Casa de Eurípedes 

 

O início, sua fundação, as primeiras lutas 
 A Casa de Eurípedes, nome de fantasia do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, é 

uma associação jurídica de direito privado, de caráter científico e filosófico espírita, uma 

instituição filantrópica e sem fins lucrativos, que presta os seguintes serviços: 

a) Assistência hospitalar em saúde mental para pessoas portadoras de 

transtornos mentais de diferentes naturezas. 

b) Atividades educacionais em ensino fundamental, ensino médio e atividades 

culturais e esportivas complementares ao ensino regular. 

 De uma origem muito humilde, a Casa de Eurípedes foi fundada no ano de 1972 

por um grupo de voluntários, com a finalidade de atender filantropicamente mulheres 

portadoras de transtornos mentais, associados ou não ao uso de álcool ou outras 

drogas. Teve sua primeira sede à Rua 302, número 44, Setor Norte Ferroviário, Goiânia 

Goiás. A Instituição era conhecida, à época, pela sua primeira razão social – Sanatório 

Espírita Eurípedes Barsanulfo. 

Seu fundador e primeiro presidente foi o Sr. Elisiário Dantas, Seu Dantas, como era 

chamado, e que durante muito tempo dirigiu a instituição. 
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Para manter a instituição com cerca de 25 mulheres e 5 funcionárias (4 auxiliares de 

enfermagem e uma cozinheira), os voluntários se desdobravam com esforços diários e 

ininterruptos. Naquele tempo, a Casa vivia exclusivamente das doações de pessoas  

generosas e de algumas promoções, almoços, jantares, rifas, sorteios, campanhas e 

outros. Grande parte dos gêneros alimentícios era conseguida em visitas semanais na 

CEASA-GO – Centrais de Abastecimento de Goiás S.A, onde se passava em cada stand 

com a seguinte solicitação: “Tem alguma coisa hoje para o Sanatório?” O pequeno carro 

saia lotado de verduras e frutas. Era a rotina da Casa. 

Quando a situação financeira apertava, o que 

era uma constante, apelava-se para as 

promoções. Com uma equipe laboriosa e 

desprendida, conseguia-se, com muito esforço, 

a manutenção financeira da Instituição. A 

carência era de tudo, mas o exercício do 

trabalho voluntário constituiu-se numa grande 

escola para todos que estiveram presentes 

ativamente naquele período. 

Quanto à assistência médica, a Casa contava  

com um médico voluntário, o Dr. Delfino da Costa Machado, que durante muitos anos 

atendeu gratuitamente a parte psiquiátrica e clínica. Quando situação exigia outro 

especialista, tinha-se que socorrer a outros médicos voluntários externos.  

 Na assistência de enfermagem, a Instituição contou, durante muitos anos, com a 

auxiliar de enfermagem Dona Alta. Um nome peculiar para uma enfermeira, pois era 

constante a solicitação das enfermas dizendo: “Quero a minha alta!” O duplo sentido 

fazia um sentido maior, porque essa colaboradora da Casa se entregava de corpo e 

alma para que não faltasse nada. Longas e dedicadas jornadas de trabalho, 

substituições da cozinheira na folga dos domingos, envolvimento integral nas 

campanhas desenvolvidas  
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pela diretoria nas vendas de ingressos, rifas e convites. 

Enfim, era uma pessoa que vivia de coração aquela Casa. 

 Para todos que participaram daqueles primeiros 

anos, aqueles esforços foram um exercício importante, 

um amadurecimento preparatório para os trabalhos 

futuros. 

 Mas havia uma predestinação para aquele Sanatório, 

uma programação estabelecida por forças superiores, 

pois percebia-se que nunca a Casa estava desamparada. 

Quando a situação parecia sem saída, uma  

oportunidade, um auxílio batia à porta. Isto foi uma constante na vida desta Casa. 

 

A chegada de Da. Teresinha, as mudanças e reformas  

 No final da década de 70, chegou para trabalhar a voluntária Dona Teresinha 

(Teresinha da Silva Ramos). Socióloga, mãe de sete filhos. Mulher dinâmica e sensível, 

com profundo espírito humanitário, logo iniciou uma discussão interna sobre a 

necessidade de melhorar o atendimento aos portadores de sofrimento psíquico. 

Com uma visão avançada para a época e com 

profundo espírito humanitário, a Da. Teresinha 

começou a realizar mudanças na organização da 

Instituição: higienização dos ambientes, retiradas 

das celas fortes, retirada dos uniformes, 

implantação de atendimento médico regular 

(clínico e psiquiátrico), assistência psicológica, 

assistência social e assistência espiritual. 

Posteriormente, Da. Teresinha especializou-se, em 

Administração Hospitalar o que lhe garantiu a  

capacitação técnica para encaminhar as reformas psiquiátricas que sonhava realizar. 
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 Entre as medidas que implantou, destacam-se as internações curtas, alimentação 

balanceada, vestuários adequados, higiene rigorosa das pacientes e dos ambientes. No 

dia a dia do hospital, Da. Teresinha agia como se estivesse em sua própria casa, 

cuidando de seus próprios filhos. Implantou o Culto do Evangelho no Lar, que era 

realizado todos os dias no salão do Hospital, com a presença de todas as pacientes, 

sempre coordenado por um diretor voluntário, onde se falava do Evangelho de Jesus e 

distribuía a água fluidificada. Era um momento de muita fraternidade e espiritualidade. 

Posteriormente, implantou reuniões mediúnicas, entre as quais ela mesma era uma das 

dirigentes. 

Para ampliar o atendimento social, e na ausência de profissionais que pudessem 

realizar esse serviço, iniciou as visitas domiciliares na casa das internas, quando uma 

equipe de voluntários deslocava-se, à noite, em visitas programadas, levando a 

solidariedade do Hospital aos familiares que também muito sofriam, orientando na 

realização do evangelho no lar e nos cuidados básicos com as enfermas. Este trabalho 

rendeu muitos frutos, pois recebia sempre o agradecimento de todos os familiares, 

confortados pelo evangelho, levado amorosamente pelos voluntários. 

 Com melhores resultados terapêuticos e o nome da instituição tornando-se mais 

conhecido, ocorreu um grande aumento na procura por atendimento, e o Hospital teve 

que ampliar sua área. A Da. Teresinha promoveu, na ocasião, a rifa de um Carro - um 

Fusca zero Km, que foi um sucesso, obtendo, assim, os recursos financeiros necessários 

para adquirir o terreno anexo à área original, de frente para a Rua 44. A área construída 

quase dobrou seu tamanho, melhorando o conforto das pacientes e o número de 

atendimentos. 

 Mas o ideal de crescimento e melhorias não parou nessa pequena expansão. Da. 

Teresinha sonhava com um hospital moderno, com amplos recursos e extensas áreas 

verdes. 

 Durante um ano, procurou-se uma área que pudesse receber a nova sede do 

Sanatório. Correu-se toda a grande Goiânia em busca dessa área, sem sucesso.  
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 Certo dia, de forma inesperada e sem qualquer programação, tendo em vista que o 

ritmo da procura pela área havia diminuído, mas não interrompido, um corretor de 

imóveis bateu à porta da casa de Da. Teresinha e disse: “Encontrei a área que a senhora 

procura.” Saíram os dois para mais uma visita e, de imediato e ao longe, ouviu-se a 

exclamação de Da. Teresinha, na época presidente do Sanatório: “É essa a área que 

procuramos.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi encontrada a área onde hoje 

está situada a sede da Casa de Eurípe- 

des. Esta área pertencia a uma antiga associação, SOCEGO – Sociedade dos Estatísticos 

do Estado de Goiás. Nela funcionava uma espécie de clube recreativo onde os 

funcionários do IBGE passavam os finais de semana. O interessante é que fazia um ano 

que a área estava à venda e não apareciam compradores. O destino estava aguardando 

que Da. Teresinha a encontrasse, pois após a concretização do negócio, realizado de 

forma rápida e por um valor módico, pago em suaves prestações com a promoção de 

alguns almoços, apareceram vários compradores oferecendo o dobro ou mais do valor 

pago pela Casa de Eurípedes. A área tinha sido preparada e reservada para a construção 

da Casa de Eurípedes. 

 Iniciaram-se então, os estudos do projeto para a nova Instituição, nova pela sua 

proposta e dimensão, mas com a mesma natureza jurídica. Vários estudos foram 
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empreendidos, reuniões com arquitetos e engenheiros, visitas a diferentes instituições 

psiquiátricas em todo o Brasil. Buscava-se subsídios para a realização do projeto físico. 

 No ano de 1985, iniciaram-se as obras de construção da atual sede. Nesse período, 

o Sr. Cássio Ribeiro Ramos, esposo da Dona Teresinha, na época presidente da 

Federação Espírita do Estado de Goiás e presidente da Caixego – Caixa Econômica do  

Estado de Goiás, homem de grande prestígio 

moral e intelectual, coordenou as campanhas 

de arrecadação de recursos para a construção 

da Casa de Eurípedes. Grandes lutas, imensos 

esforços, que contou com a participação de 

inúmeros colaboradores, entre pessoas físicas e 

jurídicas, empresários da cidade e da zona 

rural, industriais, agricultores e profissionais 

liberais. Muitas pessoas deram suas 

contribuições, com serviços de engenharia, 

arquitetura, técnicos e serviços braçais. Novas 

 promoções, rifas, jantares, almoços, campanhas e outros eventos. Havia uma força 

imensa dirigida no sentido da realização desse sonho, desse novo projeto. 

 Passaram-se três anos, e, em agosto de 1988, foi inaugurada a atual sede da Casa 

de Eurípedes, em sua primeira etapa. O sonho estava se realizando. 

    

Os sonhos continuam, novas realizações  

 Com a instalação em sua nova sede, a Casa de Eurípedes assumindo o status de um 

verdadeiro hospital, firma convênio com o SUS – Sistema Único de Saúde, e passa a 

atender com recursos do sistema público de saúde, o que permitiu à instituição se 

dedicar mais à melhoria da qualidade técnica dos serviços prestados, implantando 

novos serviços e procedimentos, ampliando a quantidade de colaboradores e 

melhorando o treinamento.  
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 A Casa de Eurípedes, por seu caráter filantrópico, disponibiliza todos os recursos 

financeiros obtidos na manutenção e melhorias da própria instituição, sendo a sua 

diretoria e seus associados totalmente voluntários, nada ganhando materialmente pelo 

exercício de suas funções de diretores e administradores. 

   Esse é o caráter e a prática de uma verdadeira instituição filantrópica, e é assim 

que a Casa de Eurípedes tem administrado seu patrimônio material e espiritual, com 

senso de responsabilidade e dever. Mantendo esse princípio, a instituição conseguiu 

ampliar suas instalações e serviços. Inaugurou o Hospital Dia no ano de 1995 e a 

Unidade de Dependência Química no ano de 1999. 

 Cumprindo um compromisso previsto no Estatuto da Instituição, no ano de 2012, 

iniciamos as atividades do COLÉGIO ALLAN KARDEC, aproveitando, provisoriamente, as 

instalações do próprio Hospital, onde foram adaptadas treze salas de aula, um 

laboratório de ciência, laboratório de informática, biblioteca, dois auditórios, 

almoxarifado e salas administrativas. Com a proposta de desenvolver a Pedagogia do 

Espírito, (ou Pedagogia do Amor), a mesma experiência desenvolvida por Eurípedes 

Barsanulfo no início do século XX, em Sacramento - MG, e por Pestalozzi, o renomado 

educador suíço do final do século XVIII, na Suíça, o Colégio Allan Kardec oferece 

educação básica de qualidade, do ensino fundamental ao ensino médio, desenvolvendo 

no contra turno escolar várias atividades complementares, através do INSTITUTO DAS 

ARTES, onde são oferecidas aulas de música, dança, teatro, artes plásticas e esportes, 

promovendo a formação integral de crianças e jovens, a maioria carentes, ao mesmo 

tempo em que preenche o espaço de tempo ocioso, protegendo-os dos riscos a que 

estão expostos, sendo uma proposta alternativa aos modelos tradicionais de educação 

e cultura. 

Socialmente inclusivo, o Colégio Allan Kardec se pauta pela ideia de que todo e 

qualquer ser humano possui uma natureza espiritual, divina, alegre e amorosa, a ser 

resgatada. A ideia é criar um “espaço educacional” onde possam ser realizados os ideais 

de justiça social de um mundo melhor, sem exclusão, sem drogas e sem violência. 
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A sede definitiva do Colégio Allan Kardec será construída em área anexa ao 

Hospital, e no projeto está previsto atender 1.200 crianças e adolescentes, em 

ambientes amplos e modernos, com espaços para diversas atividades pedagógicas, 

artísticas e esportivas, com previsão de conclusão das obras em 2016. 

 Desde o segundo semestre de 2014, estamos desenvolvendo um programa de 

qualidade total em todos os serviços, com o objetivo do crescimento espiritual, 

humano, filosófico e científico, e a Casa de Eurípedes inicia um novo ciclo de mudanças. 

Com uma equipe de colaboradores comprometidos (voluntários e remunerados), todos 

envolvidos com sentimentos de fraternidade e amor, temos a certeza de que novos e 

importantes projetos serão concretizados, pois as forças superiores que sempre 

guiaram o destino desta Casa continuam presentes, inspirando e assistindo todos 

aqueles que contribuem para a realização de seus objetivos maiores: SERVIR A CAUSA 

DO CRISTO: 

“Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um 
desses mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes.” 

(Jesus, Mateus, capítulo XXV, versículos de 31 a 46) 
 

MAQUETE  DA  FUTURA  SEDE  DO  COLÉGIO  ALLAN  KARDEC 
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2. Vida e Obra de Eurípedes Barsanulfo 
 

Eurípedes Barsanulfo, a família, os estudos e o trabalho  

 Nascido em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, cidade muito 

católica do Estado de Minas Gerais, que na época contava com pouco mais de dois mil 

habitantes. Logo cedo manifestou- se nele profunda inteligência e senso de 

responsabilidade. Na sua infância, Eurípedes já dava sinais de bondade e preocupação  

com as pessoas necessitadas. Quando chegou a 

frequentar o primeiro colégio, o Colégio Miranda, já era 

alfabetizado nas "primeiras letras" no curso intensivo que 

fez na escola primária do senhor Joaquim Vaz de Melo 

Júnior. Por isso, no Colégio Miranda, foi logo 

encaminhado à classe adiantada e, em pouco tempo, se 

dedicava às funções de assistente dos professores. 

Na fase da sua adolescência, por volta de 1892, 

Eurípedes cria o GRÊMIO DRAMÁTICO SACRAMENTANO, junto com outros amigos, 

onde faz desenvolve um novo veículo sociocultural da cidade, com apresentações de 

peças teatrais e outras atividades artísticas. Participou ativamente da fundação do 

jornal "GAZETA DE SACRAMENTO", em que publicava artigos sobre economia, 

literatura, filosofia, etc, estreando, assim, como jornalista, tendo colaborado 

intensamente em outros jornais com artigos que se destacavam pela sua qualidade, 

pois dominava com maestria a língua portuguesa. 

 Um dos fatores que afligia muito a Eurípedes era a doença de sua mãezinha, que 

com freqüência apresentava crises nervosas. Por este motivo, desde cedo, Eurípedes se 

interessava pela leitura de livros de medicina, especialmente livros de homeopatia, com  

os quais julgava, futuramente, encontrar a cura para a doença de sua mãe. Isso o leva a 

criar, em 1897, então com 17 anos, a FARMÁCIA HOMEOPÁTICA, com que atendia aos 

necessitados da periferia da cidade que buscassem sua ajuda e orientação. Sempre 

dentro da filosofia de auxiliar os mais necessitados e, principalmente, sua mãezinha, 
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Eurípedes alimenta o sonho de estudar medicina e, para isso, teria que mudar-se para a 

cidade do Rio de Janeiro. Sonho esse desfeito no dia em que se preparava para viajar e 

sua mãezinha apresenta então uma forte crise. Compreendendo, com este fato, que 

seu afastamento seria prejudicial à saúde dela, desiste definitivamente de se tornar 

médico. Com isso, volta-se para a grande função de educador e professor. Funda em 

1902, com apenas 22 anos de idade, na cidade de Sacramento, junto com seus antigos 

professores, Dr. João Gomes Vieira de Melo, Inácio Martins de Melo e outros, o LICEU 

SACRAMENTANO, instituição de ensino primário para crianças, de orientação católica, e 

que rapidamente se destaca pelo método de ensino.  

 Devemos destacar também a vida política de Eurípedes, de 1907 a 1912, quando 

exerceu o CARGO DE VEREADOR por dois mandatos, e trouxe para Sacramento vários 

benefícios sociais, como água encanada, bonde, luz, um cemitério público e maiores 

recursos para a educação. 

 

Eurípedes Barsanulfo e a Igreja Católica 

 Eurípedes foi criado dentro do catolicismo, e participava ativamente das atividades 

da Igreja. Funda, por volta de 1900, a Irmandade São Vicente de Paula, onde atuou 

como secretário e em atividades de assistência social.  

 Em 1903, Eurípedes toma contato com a Bíblia, livro este que a Igreja Católica 

proibia a leitura pelos leigos e o recebe das mãos de Padre Augusto Teodoro Maia. Ao 

ler a Bíblia, Eurípedes levanta suas primeiras dúvidas com a leitura do Sermão da 

Montanha e, procurando compreender as consolações prometidas pelo Cristo, busca 

respostas com o Padre Maia, que não conseguiu satisfazê-lo, principalmente quando da 

seguinte promessa de Jesus no Sermão da Montanha (S. Mateus, capítulo V, versículo 5): 

“Bem Aventurados os mansos, porque herdarão a Terra” 

 Como os mansos vão herdar a Terra? Por acaso, todos os homens pacíficos e 

mansos que já haviam morrido no passado voltarão a viver na Terra? Estes eram os 

questionamentos de Eurípedes Barsanulfo, mente brilhante, raciocínio aguçado, que 
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não se contentava com explicações incompletas. Sempre buscava as razões profundas e 

os porquês dos problemas humanos. 

 Com a mente e o coração abertos e sempre disposto a compreender e amar, 

Eurípedes Barsanulfo foi introduzido no conhecimento do Espiritismo pelo Sr. Mariano 

da Cunha, o "Tio Sinhô", por quem Eurípedes tinha grande afeição, freqüentemente 

discutia os diferentes pontos de vista religiosos. Até então, Eurípedes era católico e "Tio 

Sinhô", espírita. E não podendo responder às inteligentes indagações de Eurípedes, pois 

Tio Sinhô era um homem rude do campo, este lhe apresenta um exemplar do livro 

"Depois da Morte", do escritor francês Léon Denis, que Eurípedes devora na mesma 

noite e confessa-se empolgado com a lógica convincente do autor. 

 Desde então, Eurípedes passa a dedicar-se ao estudo da nova doutrina e a 

participar das sessões mediúnicas na Fazenda Santa Maria, há 14 quilômetros de 

Sacramento. Numa dessas reuniões, assistindo uma palestra de um homem simples e 

semianalfabeto, Eurípedes roga mentalmente o esclarecimento para suas dúvidas 

acerca das bem aventuranças, e que estas pudessem ser esclarecidas pelo Apóstolo 

João, o Evangelista. E a resposta vem através do expositor - médium, numa linguagem 

sublime, onde finalmente Eurípedes compreende o mais perfeito código de consolações 

da história da humanidade. Os fatos e a lógica convencem Eurípedes Barsanulfo que, a 

partir de então, desliga-se definitivamente do Catolicismo e torna-se Espírita. 

 

Eurípedes Barsanulfo e o Espiritismo 

 Eurípedes, sem dúvida alguma, no meio de uma cidade católica, sofre todas as 

conseqüências da sua escolha. Despertado e convicto, converteu- se sem delongas e 

sem esmorecimentos, identificando-se plenamente com os novos ideais, numa atitude 

sincera e própria de sua personalidade. Procurou o vigário da Igreja matriz onde 

prestava sua colaboração, colocando à disposição do mesmo o cargo de secretário da 

Irmandade. Tal acontecimento repercutiu estrondosamente entre os habitantes da 

cidade, e mesmo entre membros de sua família. 
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Foi criticado e abandonado pelos amigos e, muitas vezes, considerado um 

louco, sendo, nesse momento difícil, obrigado a fechar o Liceu Sacramentano. Embora 

sofrido pelas lutas, em momento algum perde a fé em Deus e mantém-se firme no 

propósito de servir a todos os necessitados que depositavam nele suas esperanças. É o 

próprio Vicente de Paulo que vem em comunicação mediúnica lhe orientar que se 

desligue  

definitivamente da Irmandade São Vicente 

de Paulo e o convida a criar outra 

instituição, cuja base seria o Cristo, o 

Diretor Espiritual seria ele próprio, Vicente 

de Paulo e Eurípedes, o dirigente material. 

Recebe também uma mensagem de Maria 

de Nazaré, que lhe orienta não fechar as 

portas da Escola, e criasse então o Colégio 

Allan Kardec, onde ensinaria, entre outras 

tantas matérias escolares, o Evangelho de 

Jesus. 

 Jamais esmorecia e, humildemente, seguia  

seu caminho cheio de percalços, porém animado do mais vivo idealismo. Fundou o 

"Grupo Espírita Esperança e Caridade", no ano de 1905, tarefa na qual foi apoiado pelos 

seus irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no 

campo do esclarecimento doutrinário, como nas atividades de assistência social. 

 Certa ocasião, caiu em transe (desdobramento mediúnico) durante uma aula, em 

meio aos alunos. Voltando a si, descreveu a reunião havida em Versailles, França, logo 

após a I Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a hora exata da reunião 

quando foi assinado o célebre Tratado de Versailles, dando fim a 1ª Grande Guerra 

Mundial. Somente muitos dias depois, a notícia chegou a Sacramento. 

 Em 1o. de abril de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou verdadeiro 

marco no campo do ensino. Esse instituto de ensino passou a ser conhecido em todo o 
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Brasil, tendo funcionado ininterruptamente desde a sua inauguração, com a média de 

100 a 200 alunos, até o dia 18 de outubro de 1917, quando foi obrigado a cerrar suas 

portas por algum tempo, devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou 

nosso país. 

 Liderando com pulso forte e determinação, com diretriz segura, divulgava o 

Espiritismo na região e esse fato incomodava sobremaneira o clero católico, passando 

este, inicialmente de forma velada e logo após, declaradamente, a desenvolver uma 

campanha difamatória envolvendo o digno missionário. Eurípedes se defendia através 

das colunas do Jornal "Alavanca", discorrendo principalmente sobre o tema: "Deus não 

é Jesus e Jesus não é Deus", com argumentação abalizada e incontestável. Nessa época, 

seus opositores que, diante de um gigante que não conhecia esmorecimento na luta, 

mandaram vir de Campinas, Estado de São Paulo, o reverendo Feliciano Yague, famoso 

por suas pregações e conhecimentos, convencidos de que com suas argumentações e 

convicções infringiriam o golpe derradeiro em Eurípedes Barsanulfo e no Espiritismo. 

Foi assim que o referido padre desafiou Eurípedes para um debate em praça pública, 

que foi aceito, nos termos propostos por Yague, pelo apóstolo do bem. 

 No dia marcado o padre iniciou suas observações, insultando o Espiritismo e os 

espíritas, "doutrina do demônio e seus adeptos, loucos passíveis das penas eternas", 

numa demonstração de falso zelo religioso, dando assim testemunho público do ódio, 

mostrando sua alma repleta de intolerância e sectarismo.  

 Eurípedes aguardou serenamente sua oportunidade de falar, iniciando sua parte 

com uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade para uns e luz 

para outros, tornando o ambiente propício para a inspiração e a assistência do plano 

superior. Em seguida, iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus 

ensinamentos. No debate, defendeu a impossibilidade da existência do diabo, porque 

este seria criação de Deus, e Deus não poderia criar um ser eternamente infeliz e 

voltado para o mal. Com delicadeza, com lógica, dando vazão à sua inteligência, 

descortinou os desvirtuamentos doutrinários apregoados pelo Reverendo, corroborado 



Casa de Eurípedes, seus Princípios e sua História 
 

Página 15/32 

 

pela manifestação alegre e ruidosa da multidão que desde o princípio confiou naquele 

que facilmente demonstrava a lógica dos ensinos apregoados pelo Espiritismo. 

 Ao terminar a famosa polêmica e reconhecendo o estado de alma do Reverendo, 

Eurípedes aproximou- se dele e abraçou-o fraterna e sinceramente, como sinceros eram 

sempre os seus pensamentos e suas atitudes. 

 

Eurípedes Barsanulfo, o médium 

 Outro ponto que marcou a vida de Eurípedes Barsanulfo foi o seu grande potencial 

mediúnico, consolidando a sua vida missionária. Sob impiedosas perseguições e 

pressões de toda ordem, época em que nele desabrocharam várias faculdades 

mediúnicas, como a de cura, audição, vidência, psicografia, intuição e bicorporeidade, 

ou seja, a faculdade de desdobramento, quando um médium surge em um determinado 

local enquanto seu corpo permanece em outro. Um dos primeiros casos de cura 

ocorreu justamente com sua mãe que, restabelecida, se tornou valiosa assessora em 

seus trabalhos. 

A produção de vários fenômenos fez 

com que fossem atraídas para 

Sacramento centenas de pessoas de 

outras paragens, pois a todos 

Eurípedes atendia e ninguém saía sem 

algum proveito, no mínimo o lenitivo 

da fé e a esperança renovada e, 

quando merecido, o benefício da cura, 

 através de bondosos Benfeitores Espirituais. Auxiliava a todos, sem distinção de classe, 

credo ou cor e, onde se fizesse necessária a sua presença, lá estava ele, houvesse ou 

não condições materiais, restabelecendo a saúde e o equilíbrio de doentes, com o 

auxílio constante da equipe espiritual comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, sem 

jamais cobrar por isso. Inclusive, por orientação do chamado “médico dos pobres” - Dr. 

Bezerra de Menezes – fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que funcionava 
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em sua casa, ao lado de seu quarto. Impregnada por um suave perfume de jasmim, a 

farmácia servia de base para as atuações do Dr. Bezerra, por meio da mediunidade de 

Eurípedes, atendendo aos necessitados com orientações, milhares de receitas médicas 

e cirurgias (espirituais e materiais). 

 Em seus últimos anos de vida terrena, Eurípedes Barsanulfo dormia apenas 4 horas 

por noite. Seguiu com dedicação as máximas de Jesus Cristo até o último instante de 

sua vida terrena, por ocasião da pavorosa epidemia de gripe espanhola que assolou o 

mundo, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do grande 

missionário, que a previra muito antes de invadir o continente americano, sempre 

falando na gravidade da situação que ela acarretaria. 

 Manifestada em nosso continente, a gripe espanhola veio encontrá-lo à cabeceira 

de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado ao término de 

sua missão terrena. Esgotado pelo esforço despendido, desencarnou no dia 1º de 

novembro de 1918, às 18 horas, rodeado de parentes, amigos e discípulos. A cidade de 

Sacramento em peso, em verdadeira romaria, acompanhou-lhe o corpo material até a 

sepultura, sentindo que ele ressurgia para uma vida mais elevada e mais sublime. 

Um verdadeiro discípulo do Cristo: nasceu no dia 1º de maio, DIA DO 

TRABALHO, e desencarnou no dia 1º novembro, DIA DE TODOS OS SANTOS. Nada mais 

justo para um homem que ajudou o próximo trabalhando incansavelmente e partiu 

desta vida com a auréola de verdadeiro santo.   

 

Eurípedes Barsanulfo e a pedagogia espírita  

 Além de sua mediunidade de cura e de fenômenos físicos, a grande vocação de 

Eurípedes Barsanulfo para a educação o incentivou a pensar em um modelo de 

pedagogia inovador no Brasil, pois sabia que, através da educação, poderia incutir os 

valores morais que julgava ser de extrema valia na consciência e nos corações das 

crianças. Assim, em 02 de abril de 1907, Eurípedes Barsanulfo inaugurou o Colégio Allan 

Kardec, primeiro colégio espírita do mundo, uma escola revolucionária, que foi  
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administrada por ele até seu desencarne. Nele, educou um grande número de pobres e 

órfãos, mas, principalmente, implantou uma nova metodologia educacional, oferecen-

do instrução intelectual e moral. 

 Com a criação do Colégio Allan Kardec, ele inseriu um novo modelo de educação, a 

pedagogia espírita, que nada tinha a ver com o sistema tradicional da época. Ele 

implantou uma metodologia sem notas, castigos ou recompensas, era uma educação 

ativa, com estabelecimento de relações afetivas saudáveis, com a participação dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alunos, com originalidade, liberdade 

e amor, algo totalmente diferenciado. 

Eurípedes era uma pessoa muito 

séria, bondosa, amorosa, serena, 

uma criatura bastante equilibrada.  

 A pedagogia implantada por 

Eurípedes Barsanulfo não significou 

uma prática de doutrinação ou catequese religiosa, mas uma visão diferente da 

educação, baseada em três princípios: da Pedagogia do Amor, da Liberdade e da Ação. 

A proposta inovadora de Eurípedes foi ter aberto uma escola completamente oposta 

aos padrões da época, abolindo as agressões físicas e morais, fortalecendo a relação de 

amizade entre professores e alunos e desenvolvendo um processo de educação com a 
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participação dos próprios alunos. Também, ao contrário das escolas elitistas, o Colégio 

Allan Kardec era gratuito, formado por classes mistas (meninos e meninas), tudo muito 

original para aquele tempo. Eurípedes utilizava no Colégio Allan Kardec o estudo da 

astronomia, da arte, em especial o teatro, e o trabalho de assistência social, com o 

envolvimento dos alunos. Fazia estudos regulares da Doutrina Espírita, utilizando o Livro 

dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo, sempre de uma maneira não 

proselitista ou catequizante, mas no sentido de uma ciência natural, com uma proposta 

questionadora dos fatos e da realidade estabelecida. Utilizava o recurso do diálogo 

aberto, estimulando o raciocínio lógico, de forma que o aluno chegasse às conclusões 

sobre os temas científicos, filosóficos e religiosos de forma espontânea e natural. 

 

Frases significativas de Eurípedes Barsanulfo 
  

“Que fechem a farmácia, a escola deve continuar funcionando.” 
(Quando em dificuldades financeiras para manter a Farmácia e o Colégio Allan Kardec) 

 

“Poderoso é o Sol da Verdade.” 
(Sobre o Espiritismo) 

 

“Invisibilidade não é sinônimo de ausência.” 
(Sobre a sobrevivência do Espírito após a morte do corpo físico) 

 

“Se o diabo existe, Deus não existe. 
E se Deus existe, o diabo não pode existir.” 

(Ponto chave de seu debate em praça pública com o Reverendo católico) 
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3. O Espiritismo: Ciência, Filosofia e Religião 

 

APRESENTAÇÃO 

A maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo, que não lhe 

compreendem nem os objetivos nem os fins, fazem dele, quase sempre, uma ideia 

falsa. Sabemos que apenas o relato dos fenômenos espíritas não basta para a sua 

compreensão. Muitas pessoas, testemunhas de fatos espirituais sérios e 

impressionantes, ficam mais espantadas do que convencidas. Quanto mais efeito 

parece extraordinário mais dele se suspeita. 

Somente um estudo sério pode conduzir à convicção. 

Por exemplo, todos nós sabemos que: 

 

CHICO XAVIER (Francisco Cândido Xavier), o maior fenômeno mediúnico de todos os 

tempos, que estudou apenas até a 4ª série do ensino fundamental (4 anos de estudos!)  

escreveu 412 livros, através da psicografia, pela  

inspiração e influência dos espíritos, pela 

inspiração dos espíritos, como ele mesmo 

afirmava. Chico Xavier não era um escritor, era um 

médium, intermediário dos espíritos. Chico Xavier 

foi escolhido ‘O Maior Brasileiro de Todos os 

Tempos’ em pesquisa realizada em rede nacional 

pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), cuja 

final aconteceu na noite de quarta-feira, em 3 de 

outubro de 2012 (dia de nascimento de Allan  

Kardec), refletindo o reconhecimento do povo brasileiro pelos seus exemplos de vida e 

sua contribuição para vivência da Paz e do Amor no Planeta Terra. 
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JOANA DARC, a heroína da França, através 

de suas conversas com os espíritos que a 

orientavam, com apenas 19 anos de idade, 

comandou os exércitos franceses no final do  

século XV contra os exércitos ingleses e 

libertou o povo francês.  Joana Darc não era 

um soldado e nem uma louca. Ela era uma 

médium, intermediária dos espíritos. 

 

 

SÃO JOSÉ, pai de Jesus, recebeu em sonho a 

visita de um anjo (um ser espiritual, um 

espírito) que lhe orientou a fugir para o Egito 

porque Herodes iria matar as crianças na 

tentativa de eliminar o ‘novo rei dos judeus’. 

São José não era um adivinho, nem era um 

profeta. São José era um médium, 

intermediário dos espíritos. 

A mediunidade é um fenômeno natural e 

ocorre em todas as religiões. A Bíblia está repleta de relatos desses fenômenos que 

sempre aconteceram em todas as épocas e em todas as civilizações. A possibilidade de 

comunicação com aqueles que já passaram para o outro mundo é natural e, no tempo 

atual, várias organizações religiosas entendem e praticam o fenômeno mediúnico sob 

diferentes nomes, como por exemplo: O dom do Espírito Santo, O dom da revelação, O 

dom de poder, O dom da inspiração e outros. Como vemos a MEDIUNIDADE não foi 

inventada ou criada pelo Espiritismo, sendo uma sensibilidade, uma espécie de sexto 

sentido, uma faculdade que todos os seres humanos possuem em menor ou maior grau. 

A mediunidade não depende de crenças religiosas. É um dom natural. 
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E assim surgiu o Espiritismo. 

Foi assim, que no século XIX, o professor e escritor francês Hippolyte Léon Denizard 

Rivail (nascido em Lyon, 3 de outubro de 1804 e desencarnado em Paris, 31 de março de 

1869), assumindo o pseudônimo de ALLAN KARDEC, começou a estudar os fenômenos 

mediúnicos que ocorriam com grande frequência na sociedade europeia e norte-

americana daquela época. Mediante uma análise completa dos fenômenos, com rigor e 

seriedade científica, concluiu que existiam Inteligências Espirituais por traz daqueles 

acontecimentos, e que eram, na verdade, espíritos de homens que já haviam morrido, ou 

seja, pessoas que já haviam vivido na Terra e continuavam vivos em outro mundo, que 

ele chamou de MUNDO DOS ESPÍRITOS, onde viviam com a mesma identidade e 

personalidade. Kardec demonstrou que a morte não existe, que a vida continua plena 

do outro lado da vida, que apenas o corpo material morre e que a alma é imortal e eterna. 

Allan Kardec aprofundou em seus estudos e pesquisas, com a seriedade de um 

verdadeiro cientista, sem preconceitos e ilusões, utilizando o raciocínio e a mais 

profunda lógica, estabelecendo os princípios de uma Nova Religião com fundamentos 

filosóficos e morais amplos e uma base científica sólida. 

Através de profundos estudos, pesquisas e observação rigorosa, utilizando 

comunicações mediúnicas sérias de vários médiuns de diversos países (universalidade 

dos fenômenos espíritas), utilizando rigoroso critério e análise científica, Allan Kardec 

codificou uma doutrina que ele denominou de Espiritismo, com a publicação de cinco 

livros fundamentais que são as obras básicas da codificação espírita: “O Livro dos 

Espíritos; O Livro dos Médiuns; O Evangelho Segundo o Espiritismo; O Céu e o Inferno e 

A Gênese”. 

 

 

A história do Espiritismo: ano de 1848, as irmãs Fox – Hydesville, EUA. 

Historicamente, o Espiritismo surgiu motivado pelos fenômenos de movimentação 

de objetos, verificados em diferentes países na Europa, na América e noutras partes do 

mundo. O marco de tais acontecimentos, todavia, foram as manifestações ocorridas na 
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aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, perto de Nova Iorque, nos Estados Unidos 

da América. Ali morava a família Fox, composta de três filhas, das quais duas viviam 

com os pais.  

Numa noite do ano de 1848, nas paredes de madeira do barracão de John Fox, 

começaram a soar pancadas incomodativas, perturbando o sono da família, que era da 

religião metodista. As meninas Katherine (Katie ou Kate), de nove anos de idade, e 

Margareth, de doze anos, correram para o quarto dos pais, assustadas com os golpes 

fortes no teto e paredes do seu quarto. O Sr. Fox fez buscas completas pelo interior e 

exterior da casa, mas nada encontrou que explicasse as ocorrências. 

A menina Kate, um dia, já habituada ao 

fenômeno, pôs-se a imitar as pancadas, 

batendo com os dedos sobre um móvel, 

enquanto exclamava, em direção ao 

ponto, a brincar: “Agora, faça o mesmo 

que eu: conte um, dois, três, quatro”, e 

ao mesmo tempo dava pancadas com  

 os dedos. Foi-lhe plenamente satisfeito 

esse pedido, deixando a todos  

 

estupefatos e medrosos. 

As meninas Fox eram protestantes e 

supunham tratar-se do demônio. A 

família Fox estava alarmada. Vizinhos e 

curiosos os procuravam. Idealizaram 

então um alfabeto, onde cada letra 

correspondia a um número de  

pancadas, para poderem assim traduzir e compreender o que dizia o invisível. O batedor 

invisível contou a sua história: chamava-se Charles Rosna, era um vendedor ambulante e 

havia se hospedado naquela casa pelo casal Bell, que o assassinara, roubando-lhe a 
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mercadoria e o dinheiro que trazia, sepultando seu corpo no interior da casa. Fizeram 

uma busca no local indicado, lá encontrando tábuas, alcatrão, cal, cabelos, ossos e 

utensílios. 

Em 23 de Novembro de 1904, o Boston Journal noticiava que o esqueleto do 

homem que possivelmente produziu as batidas, ouvidas inicialmente pelas irmãs Fox, 

em 1848, fora encontrado na adega da casa dos Fox, e as mesmas estavam, portanto, 

eximidas de qualquer dúvida com respeito à sinceridade delas na descoberta da 

comunicação dos espíritos. 

Fenômenos semelhantes passaram a ser reproduzidos em vários locais, em diversos 

países, com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Percebeu-se, então, que o 

fenômeno era UNIVERSAL. 

 

As explicações dos fenômenos. 

Inicialmente pensou-se que aqueles fenômenos pudessem ser explicados pela 

corrente elétrica ou pelo magnetismo. Mas, depois, mediante análise cuidadosa e 

obedecendo todo o rigor científico, verificou-se que nenhuma força externa conhecida 

interferia nos acontecimentos. As comunicações e as informações não eram do 

conhecimento de nenhum dos presentes. As respostas obtidas eram inteligentes e 

obedeciam a uma vontade que não era controlada por ninguém que estava no local. Os 

fenômenos obedeciam a uma inteligência desconhecida e, para efeitos inteligentes, 

concluiu-se que existia uma causa inteligente. 

Percebeu-se também que, para a ocorrência destes fenômenos, havia sempre a 

necessidade da presença de alguma pessoa em especial, que foi chamada, então, de 

médium, que tinha o dom de possibilitar esta comunicação. 

 

Paris, França - Os estudos e pesquisas de Allan Kardec. 

Desde o início dos famosos fenômenos que envolveram a família Fox, em 

Hydesville (EUA), demorou-se menos de 10 anos para que fenômenos semelhantes 

passassem a chamar a atenção pública não somente nos Estados Unidos, mas também 

na Europa. 
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O Sr. Hippolyte Léon Denizard Rivail, educador, professor, poliglota, homem sério e 

dedicado aos assuntos científicos, acostumado às análises racionais, não se interessou 

de imediato a conhecer os ditos fenômenos estranhos que eram objetos de 

brincadeiras nos salões da Europa do século 19. 

O Sr. Rivail, como então era conhecido Allan 

Kardec, é informado por um amigo, Sr. Fortier, 

acerca da ocorrência dos fenômenos mediúnicos 

de mesas que se movimentavam sozinhas, as 

chamadas mesas girantes.  Embora os 

estranhando, não os julgou impossíveis, já que 

poderiam ter alguma causa física ainda não bem 

determinada. No entanto, algum tempo depois 

esse mesmo Sr. Fortier lhe disse que as mesas 

também "falavam", isto é, davam sinais de 

inteligência. A reação de Kardec agora foi cética:  

"Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para 

pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula." 

Em maio de 1855, O Sr. Rivail vai, em companhia de Fortier, à casa da Sra. Roger 

onde conhece o Sr. Pâtier e a Sra. Plainemaison. Este lhe fala dos fenômenos, mas com 

seriedade e frieza, que o predispõe, finalmente, a observar os fatos. Assim foi que Rivail 

assiste a algumas experiências na casa da Sra. Plainemaison. Rivail impressiona-se com 

os fenômenos, que se verificavam em condições "que não deixavam lugar para 

qualquer dúvida. [...] Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu 

entrevia naquelas aparentes futilidades [...] qualquer coisa de sério, como que a 

revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo." 

Rivail conhece a família Baudin que lhe convida a freqüentar assiduamente as 

sessões semanais que se realizavam em sua casa. Os médiuns eram as filhas do casal, 

Caroline e Julie, que no início escreviam as mensagens dos espíritos com o auxílio de um 

objeto de madeira. De numerosas e frívolas que eram, sob a influência de Rivail as 



Casa de Eurípedes, seus Princípios e sua História 
 

Página 25/32 

 

reuniões passaram a ser reservadas e sérias, dedicadas à pesquisa racional e metódica 

do novo domínio. "Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia 

empreender; percebi, naqueles fenômenos, a chave do problema tão obscuro e tão 

controvertido do passado e do futuro da humanidade [...]. Era, em suma, toda uma 

revolução nas ideias e nas crenças; fazia-se mister, portanto, andar com a maior 

circunspecção, e não levianamente; ser positivista e não idealista, para não me deixar 

iludir". 

Rivail submetia aos Espíritos uma série de perguntas visando esclarecer problemas 

relativos à filosofia, à psicologia e à natureza do mundo invisível. 

 

 

Os livros básicos da Codificação Espírita. 

No ano de 1856, o Sr. Rivail passou a freqüentar também as reuniões mediúnicas 

da casa do Sr. Roustan. O médium era a Srta. Japhet. As anotações de Rivail, 

provenientes em grande parte das comunicações obtidas pelas Srtas. Baudin, tomaram 

as proporções de um livro, embora se saiba que por volta de abril ainda não estava 

claro para ele que deveria ser um dia publicado. Depois que isso se tornou evidente, foi 

por intermédio da Srta. Japhet que os Espíritos auxiliaram Rivail a fazer uma revisão 

completa do texto já elaborado. Era o Livro dos Espíritos. 

No início do ano de 1857 (Paris), o texto manuscrito de O Livro dos Espíritos está 

concluído. Em 18 de abril, vem à luz a primeira edição de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 

contendo os princípios da Doutrina Espírita sobre a natureza dos Espíritos, a 

imortalidade da alma, suas manifestações e suas relações com os homens; as leis 

morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade; escrito sob o ditado e 

publicado por ordem de Espíritos Superiores por Allan Kardec. É a primeira obra da 

Codificação Espírita.  

Continuando seus estudos e investigações, Allan Kardec, nome que o Sr. Rivail 

passou a ser chamado por orientação dos Espíritos que o inspiravam na sua missão, 

publicou em 1861 o guia dos médiuns e evocadores, “O LIVRO DOS MÉDIUNS”. Nesta 
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obra, estão expostas as bases experimentais do Espiritismo, o ensino especial dos 

Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de 

comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as 

dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, 

constituindo um seguimento de O Livro dos Espíritos. 

No ano de 1866, Kardec faz vir à luz o terceiro livro da codificação, “O EVANGELHO 

SEGUNDO O ESPIRITISMO”, obra que contém a explicação das máximas morais do 

Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas posições na 

vida.  

Em 1o de agosto de 1865, é publicado o quarto livro, “O CÉU E O INFERNO”, ou a 

Justiça Divina segundo o Espiritismo. Contendo o exame comparado das doutrinas sobre 

a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos 

e os demônios, as penas eternas, etc.; seguido de numerosos exemplos acerca da 

situação real da alma durante e depois da morte.  

O último livro da codificação é publicado em 6 de janeiro de 1868, “A GÊNESE, os 

milagres e as predições segundo o Espiritismo” que, nos dizeres de Kardec, assim 

apresenta o livro: “A Doutrina Espírita é resultado do ensino coletivo e concordante dos 

Espíritos. A Ciência é chamada a constituir a Gênese 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 (violação) delas. Para Deus, o passado e o futuro são só presente.” 

 

1) LIVRO DOS ESPÍRITOS – os fundamentos filosóficos. 

2) LIVRO DOS MÉDIUNS – os fenômenos experimentais mediúnicos. 

3) O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – a base moral e evangélica cristã. 

4) O CÉU E O INFERNO – sobre as penas e felicidades futuras.    

5) A GÊNESE – sobre a origem da vida e do universo. 
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Espiritismo e o Cristianismo. 
(Extraído do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo I, itens 5,6 e 7). 

O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas 

irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o 

mundo corporal. Ele no-lo mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao 

contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da Natureza, como a fonte 

de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, até então atirados, por 

essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz 

alusão, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse 

permanecem inatingíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave 

com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade.   

A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação; a do Novo 

Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas 

não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não 

por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do Céu, em todos os pontos da 

Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa 

maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um 

dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo 

e a sorte que os espera.  

Assim como o Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", também o 

Espiritismo diz: "Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução." Nada ensina em 

contrário ao que ensinou o Cristo; mas, desenvolve, completa e explica, em termos claros 

e para toda gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos 

preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, 

obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, à regeneração que se 

opera e prepara o reino de Deus na Terra. 
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Espiritismo: o Consolador prometido por Jesus. 

(Extraído do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, capítulo VI, itens 3 e 4). 

 

´Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro 

Consolador, a fim de que fique eternamente convosco:  O Espírito de Verdade, que o mundo 

não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece.  Mas, quanto a vós, conhecê-

lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.  Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, 

que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que 

vos tenho dito´. (João, cap. XIV, vv. 15 à 17 e 26.)  

Jesus promete outro consolador: o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, 

por não estar maduro para o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar 

todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito.  Se, portanto, o Espírito de 

Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo; 

se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal 

compreendido.  

O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo: preside ao seu 

advento o Espírito de Verdade.  Ele chama os homens à observância da lei; ensina todas 

as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: 

"Ouçam os que têm ouvidos para ouvir." O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, 

porquanto fala sem figuras nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre 

certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra 

e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.  
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          PRINCÍPIOS DO ESPIRITISMO 

 

1) ‘DEUS É A INTELIGÊNCIA SUPREMA, causa primária de todas as coisas’ (Livro dos Espíritos, 

capítulo 1, pergunta 1). A vida em todo o Universo é presidida segundo as leis sábias e justas de 

Deus. Somos todos filhos criados e amados por Deus, destinados à felicidade completa! 

 

2) JESUS É O MESTRE DIVINO, o espírito mais perfeito que já viveu entre nós, enviado por Deus 

a Terra para nos ensinar as leis maiores do AMOR. Tão suprema a elevação espiritual do 

Cristo que Ele mesmo afirmou: ´O Pai e eu somos um´ (João capítulo 10, v. 30). 

 

3) TODOS NÓS SOMOS SERES ESPIRITUAIS EM EVOLUÇÃO, numa passagem transitória pelo 

mundo material. A vida no corpo material é uma escola, em que aprendemos as grandes Leis 

da Vida, as leis morais ensinadas pelo MESTRE JESUS. 

 

4) A EVOLUÇÃO É LEI DA VIDA A QUE TODOS ESTAMOS SUBMETIDOS, na busca de nossa 

felicidade, de acordo com nossos méritos e esforços próprios. Existe a evolução biológica e a 

evolução espiritual. 

 

5) A MORTE NÃO EXISTE NO SENTIDO DA ELIMINAÇÃO DA VIDA E DA CONSCIÊNCIA, pois o 

corpo material é apenas um envoltório do Espírito (da Alma) que, após a sua destruição 

(morte), continua a viver com o seu corpo espiritual, do outro lado da vida. 

 

6) A VIDA É UMA GRANDE ESCOLA para a conquista de novos valores e a Lei de Deus nos 

oferece infinitas possibilidades de aprendizado. Jesus é o mestre maior, entre outros 

menores, sendo que este foi o único título que aceitou ser chamado: MESTRE. 

 

7) O OBJETIVO DA EXISTÊNCIA É ADQUIRIR SABEDORIA E AMOR através das experiências e 

das provas que a bondade divina nos oferece sempre de acordo com as nossas necessidades, 

capacidades e merecimentos, e o Evangelho do Mestre Jesus é o nosso guia seguro e 

perfeito para iluminar a nossa consciência e nos indicar o verdadeiro caminho. 

 

8) A MISERICÓRDIA DE DEUS É INFINITA e oferece a todos infinitas oportunidades de 

reparação e recomeço. Todos os espíritos são filhos amados de Deus e todos caminharão, 

um dia, pela estrada do bem. 
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9) SOMOS RESPONSÁVEIS PELOS NOSSOS DESTINOS e a Lei de Deus corrige os nossos erros, 

retornando para nós mesmos as dores que provocamos em nossos irmãos. A cada um de 

acordo com os seus méritos. 

 

10) OS LAÇOS DE AFEIÇÃO NÃO SE ROMPEM COM A MORTE DO CORPO. Os espíritos (as almas 

desencarnadas) conservam os mesmos sentimentos que tiveram pelos homens quando viviam 

na Terra. A morte preserva as afeições que temos pelos nossos entes queridos. 

 

11) ´AMAR A DEUS SOBRE TODAS A COISAS, E AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO´(Mateus, cap. 

XXII, v. 34 à 40) é a orientação de Jesus que resume todas as doutrinas religiosas, os 

ensinamentos dos mais diferentes profetas e filósofos de todos os tempos, em concordância 

com o princípio Espírita: `Fora da caridade não há salvação´ (Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, itens 4 e 5), princípio universal, possibilitando a todos o acesso à felicidade 

suprema. 

 

12) ´RECONHECE-SE O VERDADEIRO ESPÍRITA PELA SUA TRANSFORMAÇÃO MORAL, e pelos 

esforços que faz para domar suas más inclinações´, (Allan Kardec, ´Evangelho Segundo o 

Espiritismo´, capítulo 17, item 4), portanto, o Espiritismo se apresenta como uma doutrina 

completamente ecumênica, porque o verdadeiro espírita, de acordo com Allan Kardec, é o 

próprio homem de bem: “O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de 

amor e de caridade, na sua maior pureza” (Evangelho Segundo O Espiritismo, capítulo 17, item 3). 

A Doutrina Espírita nos convida ao cumprimento dos ensinamentos de Jesus, não sendo, 

portanto, necessário nem mesmo professar ou conhecer a fé Espírita, basta apenas cumprir 

verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Portanto, para ser espírita basta ser um 

verdadeiro cristão. 

 

13) O ESPIRITISMO É O CONSOLADOR PROMETIDO POR JESUS, surgiu na França, a partir do ano 

de 1857, com a publicação de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, pelo professor Allan Kardec, 

baseado em suas rigorosas experiências e observações dos fenômenos mediúnicos, em que 

um grupo de espíritos superiores intitulados ‘O ESPÍRITO DE VERDADE’ revelou as grandes 

verdades sobre a vida e o destino do homem. A LEI DE JUSTIÇA foi primeira grande 

revelação, trazida por Moisés. A segunda grande revelação é a trazida por Jesus: a LEI DO 

AMOR.  O Espiritismo é a terceira revelação: a VERDADE. 
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O ESPIRITISMO E OUTRAS RELIGIÕES 

 

O    E S P I R I T I S M O OUTRAS  RELIGIÕES 

1) É UMA RELIGIÃO CRISTÃ, pois tem como base 

moral o Evangelho do Cristo. O livro ´O 

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO´  

contém os ensinamentos do Cristo, extraídos 

da Bíblia, com os esclarecimentos dos Espíritos 

Superiores por meio da mediunidade. 

Algumas religiões aceitam a figura do 

´Espírito Santo´ como uma entidade 

espiritual que inspira as pessoas com 

revelações, orientações e mensagens. 

Tem como base o mesmo fenômeno 

mediúnico.  

AS PRÁTICAS ESPÍRITAS SÃO 

ABSOLUTAMENTE GRATUITAS  com a 

finalidade de fazer o bem, sem quaisquer 

imposições, proselitismos, dogmas, rituais, 

amuletos, imagens, defumações, velas, 

vestimentas especiais, adorações, promessas, 

adivinhações, amarrações e dízimos.  

Algumas religiões utilizam de rituais, 

promessas, imagens, amuletos, dízimos 

e dogmas como forma de contato com 

a divindade. Muitas utilizam práticas 

herdadas das antigas religiões pagãs, 

anteriores ao Cristianismo.  

DESVENDA OS GRANDES SEGREDOS DA VIDA 

E DA MORTE através da comunicação 

mediúnica, esclarece sobre a vida espiritual e 

sobre o destino do homem após a morte do 

corpo físico; retira todos os véus e mistérios da 

vida da alma após a passagem da morte. 

Para a maioria das outras religiões, a 

vida após a morte ainda é um mistério. 

As ideias de céu, de inferno e de 

purgatório não são claras, e pouco 

esclarecem o homem sobre o seu 

destino futuro. 

TEM SUA BASE NA FÉ RACIOCINADA, acredita 

que todos os fenômenos são naturais e cabe à 

ciência explicá-los, sempre em plena 

concordância com as perfeitas e soberanas leis 

de Deus. Toda a doutrina de fé deve passar 

pelo crivo da razão. 

Muitas religiões baseiam-se em 

dogmas. Acredita-se em revelação 

espiritual sem a análise racional das 

causas, de forma dogmática que não 

aceitam ser questionadas, tornando-se, 

assim uma crença cega. 

COMUNICAÇÃO COM TODOS OS ESPÍRITOS, 

superiores e inferiores, através da 

mediunidade que é uma aptidão natural de 

algumas pessoas chamadas de médiuns. A 

mediunidade nos possibilita comunicar com 

nossos entes queridos que partiram pelas 

fronteiras da morte física. 

A maioria das religiões nega a 

comunicação com os bons espíritos e os 

espíritos de nossos familiares. 

Acreditam que somente os maus 

espíritos (chamados de diabos ou 

demônios) se comunicam. 
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O    E S P I R I T I S M O OUTRAS RELIGIÕES 
NÃO POSSUI SACERDÓCIOS, padres, pastores, 

gurus, monges, mestres ou guias, pois acredita 

que cada ser humano deve se orientar pela sua 

própria consciência (luz interior). 

Em algumas religiões, os sacerdotes, 

os pastores e os gurus são 

intermediários da divindade e 

representam Deus na Terra. 

NÃO ACREDITA EM MILAGRES no sentido da 

violação das leis naturais; todos os fenômenos 

têm uma explicação lógica. Deus não precisa 

demonstrar a sua sabedoria violando as 

próprias leis. A violação das leis pelo próprio 

Criador seria algo inadmissível, porque Deus é 

a Suprema Perfeição. 

Algumas religiões acreditam em 

milagres como uma ação direta de 

Deus no mundo, como uma exceção à 

Ordem Universal, uma violação das 

próprias leis por Ele mesmo criadas.  

ACEITA A LEI DE CAUSA E EFEITO, que 

demonstra que os nossos sofrimentos são 

resultados de nossas escolhas, são reações 

que a Lei Divina propõe para corrigir as 

escolhas erradas. Toda ação produz uma 

reação. Somos os responsáveis pelo nosso 

destino, pelo bem ou mal que nos acontece. 

Acredita-se no pecado original, as 

dores dessa vida têm origem em erros 

de nossos antepassados ou descuidos 

de nossos pais. Sem aceitar a Lei de 

Causa e Efeito, estamos sofrendo 

pelos erros de outros, e não por 

nossos próprios erros.  

REENCARNAÇÃO, vivemos muitas vidas, 

renascemos em outros corpos, e a vida atual é 

uma continuidade das vidas anteriores, como 

numa escola em que passamos gradualmente 

de um ano escolar para outro. “Não estranhes 

se te disser que é preciso nascer de novo.” 

(João, capítulo 3, v.7) A reencarnação explica 

as diferenças entre os homens e está em pleno  

acordo com a Justiça Divina. 

Para algumas religiões cristãs a 

RESSURREIÇÃO é o retorno da alma 

para viver, no final dos tempos, no 

mesmo corpo material que possuía 

antes da morte, que a alma aguarda 

em um sono profundo. A ciência 

demonstra a impossibilidade da volta 

no mesmo corpo. 

A EVOLUÇÃO É UMA LEI NATURAL e todos os 

seres humanos serão felizes um dia, mediante 

o esforço pessoal da reforma íntima, do 

progresso intelectual e moral. Não existem 

sofrimentos eternos e nem espíritos voltados 

eternamente para o mal, nem demônios e 

nem diabos. 

Algumas religiões negam a evolução, 

e todo o nosso destino depende de 

uma única existência material. Se não 

conseguir cumprir os mandamentos 

divinos numa vida, o homem será 

condenado eternamente, sem 

possibilidades de remissão, perdão 

ou reparação. 

 






