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     Muitas pessoas contrária ao Espiritismo acreditam que ele acaba multiplicando o número dos 

falsos Cristos e falsos profetas, e que ele mesmo é uma espécie de sedução perniciosa e algo 

contrário aos preceitos de Jesus e da religião. O Espiritismo se enquadra na categoria dos inimigos de 

Deus?  

     Observando sua finalidade, logo se percebe que ele não busca seduzir e fascinar ninguém; seu 

foco é esclarecer as possibilidades naturais dos fatos espirituais e, a partir desta constatação, propor 

uma interpretação dos problemas espirituais mais condizente com a realidade das leis que regem 

estes mesmos fatos. Abordando com rigor e método os chamados “prodígios e milagres”, bem como 

tudo o que concerne à ação do Espírito na matéria, ele retira o véu do mistério e do sobrenatural e 

ressalta a naturalidade desses acontecimentos:  

                  “(...) Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que 

não os produz; como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material, 

ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo 

espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais; em dando a explicação de 

uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda do domínio do 

maravilhoso.” 

     Portanto, se a incompreensão e o mistério acabavam se tornando meios de sedução e fascínio na 

mão dos falsos profetas, o Espiritismo combate precisamente em suas bases esse domínio falacioso 

que os mistificadores exercem sobre a grande massa dos crentes, ele impulsiona o avanço da 

credulidade irrefletida e pueril para a credulidade esclarecida e criteriosa. Demonstrando que aquilo 

que se chama de sobrenatural é ainda um aspecto do mundo natural, ele não se opõe à religião, mas 

amplia o círculo de compreensão racional de seus fatos e, na verdade, destrói o reducionismo 

empirista-materialista e cientificista que sustenta uma visão de mundo onde se exclui a imanência 

do elemento espiritual na ordem do real. O sobrenaturalismo encara os fatos espirituais como uma 

inserção abrupta na ordem do real e que dela não participa, e o materialismo já defende a 

impossibilidade e o absurdo dos fatos espirituais: um não nega, mas não explica; o outro nega a 

priori, mas também não explica, visto que eles existem e continuam ocorrendo.  

     O Espiritismo, ampliando o círculo dos fatos naturais até à ação do Espírito na matéria, destaca 

que eles são ordinários e que não são o único critério para se distinguir um verdadeiro profeta. Os 

que são instrumentos desses fatos espirituais não devem ser idolatrados e reverenciados: a quase 

totalidade dos médiuns são apenas trabalhadores necessitados da misericórdia divina, que assumiram 



o dever de repararem suas faltas através do trabalho mediúnico. Porém, como ainda estão sob o 

assédio de suas próprias imperfeições, muitos se transviam novamente do bom caminho, e tentam 

seduzir, fascinar e mistificar as pessoas. É o servo comum que tenta tomar à força os postos de 

liderança – eis o que é um falso profeta.  

     Portanto, o Espiritismo, na verdade, combate em suas causas a ação dos inimigos de Deus, 

retirando o véu do mistério, demonstrando a possibilidade natural dos fatos espirituais, destacando 

que os médiuns são tão imperfeitos quanto qualquer dos homens e que não devem ser reverenciados, 

pois os prodígios não os elevam instantaneamente à categoria de seres perfeitos e nem de 

missionários divinos.  

      E ainda vai além, pois constata a existência dos falsos profetas da erraticidade, que são a alma 

dos homens que viveram na terra e que utilizam o nome de pessoas veneráveis ainda para seduzir e 

fascinar os desprevenidos: 

                                  “(...) O número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se 

deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é 

considerável.” 

      Desse modo, o Espiritismo se opõe as principais formas de fascinação e engodo espirituais, seja 

por parte dos homens, ou seja por parte direta dos Espíritos. O critério de reconhecimento é todo de 

natureza moral, pois a verdadeira luz que emana das virtudes não pode ser imitada, mas apenas 

emanar dos corações abnegados e devotados:  

                                 “(...) O Espiritismo dá os meios de os provar indicando os caracteres pelos quais se 

reconhecem os bons Espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais.” 
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