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     Um dos aspectos essenciais da doutrina espírita é combater a idolatria, a fascinação e a fé cega. 

Ao adepto ela orienta a se manter uma vigilância incessante, tanto na relação com os homens quanto 

com os Espíritos. Esse mundo alberga uma massa de seres inferiores propensos a praticar todo o tipo 

de maldades, e um grande número de ardilosos tentam aparentar uma condição superior para desviar 

e manipular as mentes desprevenidas.  

     Os Espíritos superiores ensinam que aqueles que estão revestidos do poder divino carregam, 

invariavelmente, as marcas da missão: 

                         “...possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, a indulgência, a 

bondade que concilia todos os corações; se, em apoio as palavras, eles juntam os atos, então poderíeis dizer: 

Estes são realmente enviados de Deus.” 

     O espírita, bem como todo cristão, sabendo que faz parte da humanidade decaída, deve sempre 

manter o exercício da desconfiança, se manter sobre uma imperturbável paciência, pois a retórica da 

santidade e os gestos ensaiados são as armas da hipocrisia religiosa desde sempre. O que se deixa 

levar pelas “palavras bonitas” revela que prefere a forma do que a essência, que a posição e o cargo 

que alguém ocupa ainda lhe exerce injustificável fascínio.  

     As marcas da missão se constituem também de brandura, modéstia e humildade, e mesmo que 

muitos revelem certos graus dessas virtudes, ainda há a diferença substancial entre os que são 

virtuosos e os que se exercitam sofregamente na virtude. A superação da idolatria não implica o 

menosprezo à convivência vigilante, é necessário, pois, estar entre os homens, suportar mesmo o 

peso das imperfeições alheias. A vigilância só tem valor efetivo no meio das adversidades:  

                           “Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugi dele como de uma lepra contagiosa que 

corrompe tudo o que toca.” 

     A fuga aqui aconselhada se refere a fugir do fascínio que um falso profeta pode exercer pelo jogo 

das aparências: não devemos devotar a nossa mais alta estima àqueles que ocultam imperfeições tão 

ruins quanto as nossas. Numa palavra, nosso coração deve estar naquilo que nos é realmente 

transcendente e por isso mesmo nos abre o caminho para a superação total de nós mesmos.  

     É preciso lembrar que o caminho já está há muito tempo traçado, não precisamos mais esperar por 

“homens reveladores”, a função dos enviados é nos fazer lembrar do que esquecemos. Em posse da 

lembrança superior, precisamos seguir sem desvios, lutando por cumprir o dever de cada dia. Os 

falsos profetas também existem porque, por vezes, ainda procuramos um substituto do esforço 

próprio, alguém que nos conduza sem maiores dificuldades.  



     As leis eternas já nos foram reveladas, agora é o tempo de vivê-las integralmente para que se 

efetive a regeneração de nossos Espíritos imperfeitos: 

                               “(...) Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova, 

se deixardes ir os vossos corações a essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas, e satisfazer todas 

as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido.” 

     Já sabemos o que é preciso ser feito, as leis eternas cintilam em todas as consciências, por isso é 

urgente a luta. Os que se enganam não tem desculpas, que exercitem mais a vigilância e a fé 

raciocinada, e não deixem de amar menos os homens porque se viram manipulados. Isso apenas 

revelou mais uma fraqueza que precisa ser superada. Portanto, busquemos sempre a luta moral, e 

esqueçamos a lamentação e a espera idólatra.  
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