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SEGUNDO O ESPIRITISMO

NOTA DA EDITORA

A tradução desta obra, devemo-la ao saudoso presidente da Federação
Espírita Brasileira - Dr. Guillon Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista.
Ruy Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro
de 1903 (Anais do Senado Federal, vol. II, pág. 717), em se referindo ao seu
trabalho de revisão do Projeto do Código Civil, trabalho monumental que
resultou na Réplica, e que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da
língua, disse:
“Devo, entretanto, Sr. Presidente, desempenhar-me de um dever de
consciência - registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa
do Sr. Doutor Guillon Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior
inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos
revisores, mas, muitas vezes, suprindo até as desatenções e negligências
minhas.”
Como vemos, Guillon Ribeiro recebeu, aos vinte e oito anos de idade, o
maior elogio a que poderia aspirar um escritor, e a Federação Espírita Brasileira,
vinte anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas
impecáveis traduções de Kardec.
Jornalista emérito, Guillon Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e
colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu, durante anos, o cargo de
Diretor-Geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita
Brasileira, no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido, ainda, O
Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, O Livro dos Espíritos, A
Gênese e Obras Póstumas, todos de Kardec.
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INTRODUÇÃO
À PRIMEIRA EDIÇÃO PUBLICADA EM
JANEIRO DE 1868
Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das conseqüências e
das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objeto o
estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a
Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que
decorrem da observação dos fenômenos espíritas.
Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças regem o Universo: o
elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois
princípios nascem fenômenos 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 oxigênio e o hidrogênio.
Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o
mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a explicação de uma
imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, em virtude mesmo
dessa circunstância, inadmissíveis, por parte de uma certa classe de
pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos e, por desconhecerem a lei
que os rege, é que os comentadores, nos dois campos opostos, girando sempre
dentro do mesmo círculo de idéias, fazendo, uns, abstração dos dados positivos
da ciência, despre-
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zando, outros, o princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução
racional.
Essa solução se encontra na ação recíproca do Espírito e da matéria. É
exato que ela tira à maioria de tais fatos o caráter de sobrenaturais. Porém, que
é o que vale mais: admiti-los como resultado das leis da natureza, ou repeli-los?
A rejeição pura e simples acarreta a da base mesma do edifício, ao passo que,
admitidos a esse título, a admissão, apenas suprimindo os acessórios, deixa
intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas à
crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias.
Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações
do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos,
ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo; mas, ainda não chegara o
momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as idéias
destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade e, além
disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias.
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, 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.
Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir
claramente os papéis respectivos dos Espíritos e dos homens na elaboração da
nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda idéia
de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado: Caracteres da
revelação espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo
modo, está aí o nó da questão.
Sem embargo da parte que toca à atividade humana na elaboração desta
doutrina, a iniciativa da obra per-
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