
Autoridade da Doutrina Espírita 

 

     Diante dos postulados do Espiritismo, já podemos compreender que a mediunidade é um 

fato social, ou que ela constitui necessariamente a estrutura originária da sociedade, de maneira 

que é absolutamente certo dizer: a sociedade dos homens só é possível porque antes existe a 

sociedade dos Espíritos; que esta sociedade primária oferece o contingente de almas para 

encarnar nos corpos materiais cujo destino é o advento e a conservação da espécie humana no 

seio do vertiginoso fluir da vida biológica e, não menos importante, que a relação entre essas 

duas sociedades jamais deixa de ocorrer, pois sendo o corpo material de certo modo um 

obstáculo, é, acima de tudo, o que também contribuí para que ocorra o fenômeno mediúnico: 

esta é uma das importantes descobertas da investigação kardeciana - que a mediunidade é uma 

propensão orgânica e um fato social.  

     Por tudo isso é lógico compreender que a manifestação dos Espíritos e os fenômenos mais 

circunscritos à esfera do animismo sempre estiveram presentes na vida social, não tão somente 

no âmbito do religioso propriamente dito, mas difuso também no âmbito do cotidiano.  

     Desse modo é absolutamente necessário distinguir a manifestação natural dos Espíritos e a 

manifestação ostensiva dos Espíritos ocorrida à época de Kardec. Claro que a manifestação 

ostensiva não deixa de ser natural, mas ela é também providencial, e nisso há uma grande 

importância.  

     As manifestações ostensivas tem uma finalidade providencial, qual seja, trazer a "nova 

revelação." Porém ela não deve se concentrar em uma pessoa, em um único ponto, por isso ela 

é propagada de "um polo ao outro." Assim, numa certa medida, o Espiritismo te um caráter 

impessoal, isto é, não é fruto de uma experiência visionária ou de um êxtase místico alcançado 

por uma longa prática religiosa. Seu impulso primeiro para à comunicação de uma nova 

verdade, de um novo saber espiritual, é todo oriundo do mundo espiritual e segue as diretrizes 

de um plano fundado nos desígnios da providência divina: 

                    "São realmente os Espíritos que fazem a propaganda, com a ajuda de inumeráveis 

médiuns, que eles despertam por toda parte." 

     Desse modo, em suas investigações e estudos iniciais, já compreendia Kardec que o ensino 

dos Espíritos se encontrava difuso sobre a Terra, que a mediunidade facultativa tendia a se 

generalizar cada vez mais, não apenas na Europa, mas também na América do Norte. Por este 

caráter impessoal com que a nova revelação se apresentou no horizonte do mundo, sem um 

ponto único onde se concentrar, Kardec também entendeu a necessidade de empreender um 

segundo movimento que permitisse dar um corpo coeso ao ensino dos Espíritos.  

     Este segundo movimento, no processo da nova revelação, consiste numa organização 

criteriosa do ensino dos Espíritos e no estabelecimento de uma metodologia que auxilie a 

identificar a validade e convergência deste mesmo ensino. Eis, pois, o duplo caráter da 

revelação espírita: ela é ao mesmo tempo um desvelamento da verdade dirigido pela 

providência divina, através dos Espíritos Superiores, e também constituída pela investigação 

humana.  

     Então, o que é Doutrina Espírita? É a unidade pela qual convergem o ensino dos Espíritos 

Superiores numa harmonia de princípios rigorosa, sistemática e metodicamente estabelecidos. 



Ora, diante de tudo isso, se faz necessário que o estudioso interrogue: em que condições, de 

fato, os Espíritos ensinam? Todos os Espíritos que se manifestam estão realmente incumbidos 

de ensinar? Como os homens, não divergem eles também na solução de várias questões? Se há 

divergência, como estabelecer a unidade de ensino?  

     Toda essa problemática decorre mesmo do caráter impessoal do Espiritismo, pois, como já 

o entendemos, ele não se concentra nem em um Espírito específico, muito menos em alguma 

figura humana que represente uma espécie de profeta ou iniciador de uma religião. Por isso 

mesmo, a Doutrina Espírita, enquanto unidade do ensino e dos princípios, só poderia surgir na 

Terra através de uma investigação científica que abarcasse a fenomenologia mediúnica e, 

posteriormente, se aprofundasse nas ilações filosóficas e nas consequências morais, levando a 

investigação a um radical desenvolvimento, em virtude da natureza do objeto de estudo, pois 

naturalmente reclama uma abordagem que não se limite apenas ao fenômeno, mas avance nos 

domínios das causas ocultas, dos princípios metafísicos e da religiosidade intrínseca. O corpo 

doutrinário começa a se esboçar, pois, quando a perspectiva sobre o fenômeno é iluminada pela 

compreensão de que o Espírito é uma das forças da natureza, portanto, que está naturalmente 

inserido na ordem das coisas. 

     Compreendendo a natureza do objeto, a especificidade da causa do fenômeno, Kardec não 

considera os Espíritos como fonte inquestionável de conhecimentos ocultos que transcendem 

as possibilidades humanas, pelo contrário, percebe com clareza que uma saber pode sim ser 

extraído da fenomenologia mediúnica, porém é necessário que isso seja conduzido dentro de 

uma metodologia que garanta a validade e coerência dos ensinos, pois: 

                    "Sabe-se que os Espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, 

estão longe de possuir individualmente toda a verdade; que não é dado a todos penetrar certos 

mistérios; que o seu saber é proporcional à sua depuração; que os Espíritos vulgares não 

sabem mais do que os homens; que há, entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos 

sábios, que crêem saber aquilo que não sabem; sistemáticos, que tomam suas próprias ideias 

pela verdade; enfim, que os Espíritos da ordem mais elevada, que são completamente 

desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas." 

     Se dizemos que o Espiritismo, de certo modo, não se concentra em nenhum Espírito 

específico, no entanto, entre esta população espiritual que assinala Kardec, se faz necessário 

identificar uma unidade de ensino e, por conseguinte, o grupo espiritual que a representa. É 

desta forma que um grupo espiritual, ou uma falange, é identificada como portadora da unidade 

de ensino - não porque se impõe como tal, mas sobretudo porque a investigação a ressalta 

na coesão dos princípios. Dessa forma se edifica a autoridade da Doutrina Espírita, porque ela 

se fundamenta numa metodologia e em critérios racionais que permitam tanto uma crítica do 

ensino como sua validação ou refutação na convergência dos princípios. Assim a verdade não 

é referendada pelo peso da autoridade, seja espiritual ou de um pretenso profeta. Vejamos então 

como se elabora o conhecimento espírita: 

     - a) o controle da razão - Diz Kardec que "o primeiro controle é, sem contradita, o da razão, 

ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos Espíritos." Ora, nisso já se 

revela o verdadeiro caráter do conhecimento espírita, enquanto novo saber espiritual que se 

elabora na Terra; ele não deve estar em oposição à razão, à "lógica rigorosa", aos "dados 

positivos que possuímos"; a relação com os Espíritos deve se dar num clima de lucidez e 

exercício crítico. Porém, Kardec faz uma importante ressalva, pois se a razão é um atributo 



essencial da espécie humana, todavia, a faculdade de julgar, que consiste no uso deste atributo, 

se apresenta em níveis de desenvolvimento variáveis, em alguns incipientes, em outros já mais 

avançados, de modo que a eficácia de um julgamento pode estar comprometida pela capacidade 

de um indivíduo. A razão não deixa de ser um controle, e considerada em si mesma, ela é um 

poderoso critérium. Mas não se deve deixar de considerar que o exercício próprio de julgar, o 

uso prático da razão, está longe de ser infalível, que o julgamento pode estar condicionado às 

limitações, preconceitos e conhecimentos insuficientes do indivíduo que julga, além do mais 

há "a tendência de muitos, de tomarem seu próprio juízo por único arbítrio da verdade." Todo 

esse cuidado em examinar as ferramentas do conhecimento e também o sujeito do 

conhecimento, é para que o critérium da verdade, que precisa ser estabelecido, não repouse 

em arbitrariedades, em autoridades pessoais, mas alcance um estatuto impessoal e objetivo. 

Assim, quando se verifica a precariedade do julgamento particular, pergunta Kardec, "que 

fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os 

outros (...)." Aqui se abre o espaço para o debate, no seu sentido mais puro de orientação 

pedagógica, onde os julgamentos particulares são refinados no embate com os outros, onde as 

insuficiências são verificadas e superadas numa comunidade de investigação. Portanto, o 

controle da razão não é considerado de forma ingênua e dogmática; ele sempre será evocado e 

aplicado, mas também sempre sofrerá uma crítica de suas reais possibilidades.  

     - b) o controle universal do ensino dos Espíritos - Todo adepto e estudioso da doutrina que 

anseia por novidades e reclama o progresso do Espiritismo, necessita, antes de mais nada, de 

meditar profundamente na metodologia kardeciana, de compreender como o controle universal 

funcionou como critérium para se estabelecer um princípio doutrinário, pois não basta falar 

com Espíritos, receber mensagens aparentemente instrutivas; o ensino deve repousar ao mesmo 

tempo na sanção da razão e da concordância. Ora, muitos Espíritos que se manifestaram na 

América do Norte eram declaradamente contra a reencarnação, não a ensinavam; outros, que é 

possível evoluir em "linha reta", isto é, apenas no mundo espiritual; outros, que há vários corpos 

espirituais, ou que o perispírito pode ser abandonado pelo Espírito; e muitas outras divergências 

eram, e ainda são, demasiadamente comuns no ensino particular dos Espíritos. Com quem 

ficar? Em quem acreditar? Mas no Espiritismo a questão não se resume nem na crença nem na 

preferência. O problema é resolvido, além do exame racional, mediante a aplicação do controle 

universal. Se o controle universal consiste na concordância entre os Espíritos, também é 

forçoso reconhecer que não é uma mera concordância ingênua, por isso mesmo, um dos piores 

meios de aplicá-lo é o seguinte:  

                    "A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo 

numerosos Espíritos, sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de 

uma obsessão, ou se tem relações com um Espírito embusteiro, este Espírito pode dizer-lhe a 

mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na 

concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer 

a mesma influência." 

     Então, obviamente que um médium interrogando supostamente vários Espíritos ou mais de 

um médium de um mesmo centro recebendo supostamente mensagens de diferentes Espíritos, 

enfim, obviamente que isso seria uma mera caricatura do controle universal. Isto posto, cabe 

evidenciar, pois, a lógica e o rigor do método de Kardec para estabelecer um critérium 

objetivo pelo qual se elabora a unidade do ensino dos Espíritos.  



     Desse modo, o controle universal se baseia em duas grandes importantes condições: a 

espontaneidade das revelações e um número grande de médiuns, estranhos uns aos outros. 

                    "A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das 

revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns 

aos outros, e em diversos lugares." 

     Algo muito importante que Allan Kardec percebeu entre a multiplicidade das manifestações, 

é que um comportamento padrão de certos Espíritos se evidencia quando há a intenção de se 

formular um novo princípio que deve ser agregado à doutrina. Este comportamento padrão 

consiste em um número variado de manifestações que ocorrem em diferentes lugares, de modo 

espontâneo, mas divulgam um mesmo ensino, propagam um mesmo princípio: 

                    "A experiência prova que, quando um novo princípio deve ser revelado, ele é 

ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, e de maneira idêntica, 

senão na forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, portanto, apraz a um Espírito formular um 

sistema excêntrico, baseado em suas próprias idéias e fora da verdade, pode-se estar certo de 

que esse sistema ficará circunscrito, e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por 

toda parte, como já mostraram numerosos exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo 

todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os 

fenômenos do mundo visível com o mundo invisível." 

     O que exatamente isso significa? Ora, isso significa que a falange espiritual incumbida de 

participar da formulação da Doutrina Espírita na Terra se apresenta, enquanto grupo, com um 

comportamento específico, se diferenciando da massa de Espíritos manifestantes. É através 

desse mesmo comportamento padrão que se torna possível a elaboração do método do controle 

universal do ensino dos Espíritos. Portanto, os próprios Espíritos superiores colaboram e se 

esforçam para que a Doutrina Espírita se revista de um caráter impessoal e não seja impositiva, 

no sentido de se concentrar em um único médium ou em um grupo de médiuns, em um Espírito 

revelador ou em um fundador de religião. Kardec, compreendendo este padrão na manifestação 

dos Espíritos superiores e também naquelas manifestações que estão vinculadas as suas 

elevadas diretrizes, o estabelece como método de controle do ensino.  

     Para exemplificar, o leitor pode recorrer a um minucioso exame dos numerosos volumes da 

Revue Spirite, ou ainda na sessão Instruções dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o 

Espiritismo. Nós lembramos um caso bem sugestivo: por exemplo, o Espírito Lacordaire é 

autor de algumas mensagens que compõem o corpo doutrinário; a identidade de seu estilo e os 

problemas recorrentes com os quais ele se ocupa revelam a unidade de seu pensamento, 

entretanto, este Espírito não se concentra em um único médium para transmitir as suas 

mensagens, nem em um único grupo e também não se limita ao território geográfico da França, 

de modo que há mensagens suas enviadas da Argélia, situada no continente africano. Em 

verdade, no tocante a outros Espíritos, pode-se ver que as regiões são muitas, como: Paris, 

Bordeaux, Lyon, Cracóvia, Argélia, Bruxelas, Genebra, Carisruhe, Havre, Mulhouse e etc. Se 

o leitor se deter neste exame particular de como os Espíritos superiores se faziam ouvir através 

de numerosos instrumentos mediúnicos e em diferentes regiões, poderá, então, levantar muitos 

exemplos de universalidade e concordância do ensino.  

     A posição em que Kardec se encontrava, em face dessa "invasão organizada dos Espíritos", 

contribuiu de modo fundamental para que ele tivesse uma visão mais nítida do todo, e desse 



modo pudesse trabalhar sob a orientação de um critérium objetivo para formular a Doutrina 

Espírita, enquanto unidade do ensino dos Espíritos Superiores: 

                    "Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de mil centros espíritas 

sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os 

princípios sobre que essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado 

até hoje, e é igualmente ela que nos guiará, através dos novos campos que o Espiritismo está 

convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de 

diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos, pela natureza toda 

especial das revelações, que há uma tendência para entrar numa nova via, e que chegou o 

momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras 

veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e 

muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para 

nós sem valor; somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o 

momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. 

É esse o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias 

espirituais, e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos 

abstermos." 

Conclusão 

     Neste mesmo texto que estudamos, Kardec declara que a ortodoxia espírita será formulada 

pela "unanimidade da voz dos Espíritos". Ora, se há uma necessidade da ortodoxia espírita é 

porque antes, evidentemente, há uma heterodoxia, isto é, um amontoado de opiniões 

divergentes, que se contrapõem, que se anulam, de maneira que a unidade do saber ou um 

conhecimento coeso e coerente em si mesmo fica impossível de ser edificado.  

     Se o conhecimento advindo das relações mediúnicas ficasse apenas nesse patamar da 

heterodoxia, então, o conhecimento espiritual seria mais uma vez apenas questão de 

preferências, de crenças afirmadas ou repelidas, de imposição por autoridade, decorrendo disso, 

no plano social, o surgimento de inúmeras seitas, cada uma com os seus Espíritos afins, cada 

uma com os seus livros sagrados e verdades ocultas (o que, de fato, não deixa de acontecer).  

     De certo modo, a heterodoxia faz parte, por assim dizer, do conteúdo intelectual produzido 

pelo fenômeno mediúnico, justamente porque tal conteúdo intelectual estará sempre em relação 

direta com as "diferenças de capacidade" dos Espíritos. Portanto não é possível eliminar a 

heterodoxia, apenas é possível o que Kardec fez: refutar a heterodoxia, colocá-la à margem e 

ao mesmo tempo estabelecer condições metodológicas para que se destaque, no amontoado de 

opiniões particulares, a unidade - a ortodoxia espírita. 

     O controle universal fora bastante aplicado na origem da doutrina, mas à medida que os 

princípios fundamentais foram devidamente estabelecidos, eles também se tornaram uma 

forma poderosa de controle, de modo que Kardec sempre recorre à unidade dos princípios para 

o exame de muitos problemas que se impõem.  

     Hoje as condições técnicas e sociais do mundo globalizado são totalmente outras, e talvez 

o controle universal, no contexto em que nos encontramos, não ofereça mais o rigor 

metodológico de outrora. Mas isto não é um problema, pois agora o controle mais eficaz do 

ensino dos Espíritos deve ser exercido através da própria Doutrina Espírita; é o seu corpo de 

conceitos e seus princípios fundamentais que oferecem doravante o critérium da verdade.  



     Fora disso não há Espiritismo, há, na verdade, doutrinas espiritualistas, que tem todo o seu 

direito de ser - e a isto não nos opomos em nada. A mediunidade não é exclusiva do Espiritismo 

e nunca será. Mas para que uma mensagem ou obra mediúnica sejam intituladas de espíritas, 

devem necessariamente estar de acordo com o corpo conceptual e com os princípios 

fundamentais da Doutrina Espírita. Este é um direito do Espiritismo, pois tem a sua identidade 

conceptual muito bem estabelecida, e todos devem respeitar - sejam homens, sejam Espíritos.  
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