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INTRODUÇÃO AO TEMA
Quem quer que acredite haver em si alguma
coisa mais do que matéria, é espiritualista.
Não se segue daí, porém, que creia na existência
dos Espíritos ou em suas comunicações com o
mundo visível

Diremos que a Doutrina Espírita, ou o
Espiritismo, tem por princípio as relações do
mundo material com os Espíritos ou os seres
do mundo invisível.

Como tudo o que constitui novidade, a Doutrina
Espírita conta adeptos e contraditores.
Vamos tentar responder a todos examinando o valor
dos motivos, sem pretensão de convencer, pois
muitos há que crêem ter sido a luz
feita exclusivamente para eles.
Dirigimo-nos:
 aos de boa-fé,
 aos que não trazem ideias preconcebidas ou
decididamente afirmadas contra tudo e todos,
 aos que sinceramente desejam instruir-se,
e lhes demonstraremos que a maior parte das
abjecções opostas à Doutrina promanam de
incompleta observação dos factos e de juízo
leviano e precipitadamente formado.

Pois que há dois elementos gerais no Universo:
o elemento inteligente e o elemento material,
poder-se-á dizer que os Espíritos são formados
do elemento inteligente, como os corpos inertes
o são do elemento material?

 Evidentemente. Os Espíritos são a
individualização do princípio inteligente,
como os corpos são a individualização
do princípio material.
A criação dos Espíritos é permanente,
ou só se deu na origem dos tempos?
 É permanente. Quer dizer – Deus
jamais deixou de criar.

Os Espíritos constituem um mundo
à parte, fora daquele que vemos?
 Sim, o mundo dos Espíritos, ou
das inteligências incorpóreas.
Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo
corpóreo, é o principal, na ordem das coisas?
 O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a
tudo.
Ocupam os Espíritos uma região
determinada e circunscrita no espaço?
 Estão por toda parte, infinitamente nos espaços
infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a
vosso lado. Nem todos, porém, vão a toda parte,
Mas conforme o grau de adiantamento.
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O amor
é luz permanente no cérebro
e paz contínua no coração
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