Bíblia e Espiritismo
Uma das afirmações que é habitual ouvir-se relativamente à Doutrina Espírita é que ela se opõe à
Bíblia. Comparemos alguns trechos bíblicos que, em nosso entender, são concordantes com os
livros da codificação espírita que Allan Kardec escreveu no século XIX.
As citações abaixo transcritas estão reduzidas relativamente ao original. No entanto, as
referências estão conformes á apresentação do original.
Citações dos Livros de Samuel:
«Os criados de Saul disseram-lhe: Eis que um espírito mau te atormenta» (1 sm 16,15-16)
«Perguntaram-lhes: Há aqui um vidente? Responderam elas: Sim, há.» (1Sm 9,11-12)
«Saul disse, então, aos seus servos: Buscai-me uma mulher que invoque os espíritos dos mortos,
e eu irei consultá-la. … Disse-lhe, então, a mulher: A quem invocarei para esse assunto?
Respondeu-lhe Saul: Faz com que me apareça Samuel. … Samuel disse a Saul: Porque
perturbaste o meu repouso, fazendo-me vir aqui?» (1sm 28,7-15)
Citações dos Livros dos Reis:
«Vou enviar-lhe um espírito e há-de receber uma notícia que o fará voltar à sua terra» (2rs 19,6-7)
«O Senhor admoestara Israel e Judá pela boca dos seus profetas e videntes:» (2rs 17,13)
«Naaman, general dos exércitos do rei da Síria … era um homem robusto e valente, mas leproso.
… Naaman desceu ao Jordão e lavou-se sete vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e a
sua carne tornou-se como a de uma criança e ficou limpo. Voltou, então, ao homem de Deus … e
disse: … Aceita este presente do teu servo. Eliseu respondeu: Pelo Senhor, o Deus vivo a quem
sirvo, juro que nada aceitarei. E, apesar das instâncias de Naaman, ele continuou a recusar.»
(2rs 5,1;6-7;8;15-16)
«Guiezi, servo de Eliseu, disse consigo: … Vou correr atrás dele, a ver se me dá alguma coisa. E
Guiezi correu atrás de Naaman, o qual, vendo-o a correr, desceu do seu carro, veio ao seu
encontro e disse-lhe: Está tudo bem? … Eliseu perguntou-lhe: De onde vens, Guiezi? Ele
respondeu: O teu servo não foi a parte alguma. Mas Eliseu replicou: Acaso não estava presente o
meu espírito, quando um homem saltou do seu carro ao teu encontro? (2rs 5,19-20;25-27)
Citações do Livro de Tobite:
«Tobias perguntou ao anjo: Irmão Azarias, que poder medicinal há no coração, no fígado e no fel
do peixe? Ele respondeu: O coração e o fígado queimados sobre as brasas afugentarão com o
seu fumo toda a espécie de maus espíritos ou demónios, … Quanto ao fel, serve para ungir quem
sofra de cataratas, pois com ele ficará curado.» (Tb 6,7-9)
Citações do Livro do Eclesiastes:
«Tal como desconheces o evoluir do espírito e dos ossos no ventre da mulher grávida» Ecl 11,4-5
«Então, o homem encaminha-se para a sua casa da eternidade,
…antes que se rompa o cordão de prata
…Então o pó voltará à terra de onde saiu
e o espírito voltará para Deus que o concedeu.
Ilusão das ilusões - disse Qohélet - tudo é ilusão.» (Ecl 12,1;5-8)
Citações do Livro de Ezequiel:
«Pela parte de cima da abóbada … estava uma coisa semelhante a pedra de safira, em forma de
trono, e sobre esta espécie de trono … um ser com aspecto humano. … tinha como que um brilho
vermelho, algo como fogo, à sua volta … O esplendor à sua volta parecia o arco-íris que aparece
nas nuvens nos dias de chuva. … E ouvi uma voz que falava. … O Espírito penetrou em mim,
enquanto me falava, e … ouvia alguém que me chamava.» (Ez 1,26-28; 2,1-2)

Citações do Livro de Daniel:
«Ó rei, os pensamentos que te vieram ao espírito, enquanto estavas no teu leito, referiam-se ao
que sucederá no futuro» (Dn 2,28-29)
Citações do Livro de Job:
«Na confusão das visões da noite, quando os homens dormem num sono profundo, ... um sopro
perpassou pelo meu rosto e arrepiaram-se-me todos os pêlos do corpo! Estava alguém diante de
mim, uma figura silenciosa cujo rosto não reconheci; mas ouvi uma voz que dizia: (Jb 4,13-17)
Citações do Evangelho de Marcos:
«… encontrava-se um homem com um espírito maligno, que começou a gritar: … Jesus
repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito maligno, depois de o sacudir
com força, saiu dele dando um grande grito» (Mc 1,23-26)
«… Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Quando se apodera dele, atira-o ao
chão, e ele põe-se a espumar, a ranger os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o
expulsassem, mas eles não conseguiram. … Tudo é possível a quem crê, disse-lhe Jesus. …
Espírito mudo e surdo, ordeno-te: sai do jovem e não voltes a entrar nele. Dando um grande grito
e sacudindo-o violentamente, saiu. O jovem ficou como morto, a ponto de a maioria dizer que
tinha morrido. Mas, tomando-o pela mão, Jesus levantou-o, e ele pôs-se de pé. Quando Jesus
entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: Porque é que nós não pudemos
expulsá-lo? Respondeu: Esta casta de espíritos só pode ser expulsa à força de oração.» (Mc 9,1729)
Citações do Evangelho de Mateus:
«Quando o espírito maligno sai de um homem, vagueia por sítios áridos, em busca de repouso, e
não o encontra. Diz então: Voltarei para a minha casa, donde saí. E, ao chegar, encontra-a livre,
varrida e arrumada. Vai, toma outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, instalam-se
nela. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro.» (Mt 12,43-45)
Citações do Evangelho de Lucas:
«Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demónios se
sujeitaram a nós, em teu nome! …Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem;
alegrai-vos, antes, por estarem os vossos nomes escritos no Céu.» (Lc 10,17-20)
Citações dos Actos dos Apóstolos:
«Pedro e João iam, então, impondo as mãos sobre eles, e recebiam o Espírito Santo. Ao ver que
o Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos Apóstolos, Simão ofereceu-lhes dinheiro,
dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba
o Espírito Santo. Mas Pedro replicou: Vá contigo o teu dinheiro para a perdição, pois julgaste
comprar o Dom de Deus com dinheiro.» (Act 8,17-20)
Citações do Evangelho de João:
«… Eu apelarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que esteja sempre convosco, o Espírito
da Verdade, … vós é que o conheceis, porque permanece junto de vós, e está em vós.» (Jo
14,15-17)
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