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O PRINCIPIANTE ESPÍRITA

por
ALLAN KARDEC

Este valioso livrinho
contém:
 uma introdução ao
conhecimento do mundo invisível,
 um resumo da Doutrina Espírita,
 respostas às principais dúvidas
e objecções
que se levantam em relação ao
Espiritismo.

Têm as reuniões frívolas o grande inconveniente de
dar aos novatos, que as assistem, uma falsa ideia do
carácter do Espiritismo;
e os que só hajam frequentado reuniões de tal
espécie não podem levar a sério o que presenciam.

Um estudo sério ensiná-los-á a avaliar o alcance
daquilo que vêem e a distinguir entre o bom e o mau.
Não pode o Espiritismo sério responder pelos que
mal o compreendem, ou o praticam em desacordo
com os seus preceitos, do mesmo modo que não
responde a Poesia pelos que fazem versos maus.

O objectivo do Espiritismo é demonstrar e
estudar a manifestação dos Espíritos,
as suas faculdades, a sua situação feliz
ou infeliz, o seu porvir.
Numa palavra,
a sua finalidade é
O
CONHECIMENTO
DO MUNDO
ESPIRITUAL

A diversidade de situações dos Espíritos é um
importante ponto a considerar, pois que explica a
natureza, boa ou má, das comunicações que se
recebem.

E todo cuidado deve ser posto
em distingui-las.

Por estas poucas palavras pode
compreender-se que, seja qual
for a natureza, as manifestações
espíritas nada têm de
sobrenatural ou de maravilhoso:
são fenómenos produzidos em
virtude de leis que regem as
relações entre o mundo visível
e o invisível e que são tão naturais
quanto as leis da electricidade ou da gravidade.

O Espiritismo é
a ciência que nos dá a conhecer essas leis,
do mesmo modo que a Mecânica nos ensina
as leis do movimento e a Óptica as da luz.
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O amor
é luz permanente no cérebro
e paz contínua no coração
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