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     Se o Espiritismo recomenda uma desconfiança em relação aos homens religiosos que se esforçam 

por se colocar em evidência, ele exige que se redobre a vigilância na relação com os Espíritos, pois 

há a turba dos falsos profetas da erraticidade.  

     A mediunidade não deve ser tratada como uma forma de oráculo inquestionável. Os Espíritos, em 

sua grande maioria, não são mais que o comum dos homens sem a vestimenta carnal. Em última 

instância, no Espiritismo, não importa nem os nomes veneráveis que se apresentam, somente a 

essência da mensagem deve ser o mais importante que resalta nas relações espirituais, e é através 

dela que se destaca a elevação do caráter ou a mediocridade travestida de virtude. 

     Mas a apreensão rigorosa do conteúdo mediúnico demanda uma contínua e séria instrução, pois 

como pode o homem identificar a mentira travestida ardilosamente de verdade sem fortalecer a 

inteligência e estar habituado a um minucioso exame racional? Além do exame individual, 

aconselham os Espíritos superiores que os diferentes grupos podem submeter entre si as mais 

relevantes comunicações para que sejam avaliadas também sob à luz de uma comunidade de 

investigação. 

     Em tudo vemos, no Espiritismo com Kardec, a exortação da lucidez, a anti-idolatria, e o trato 

mais racional e sem entusiasmo possíveis com os Espíritos. Os próprios Espíritos ligados diretamente 

ao trabalho de Kardec insistem invariavelmente no exame crítico das comunicações, e asseveram que 

os Espíritos verdadeiramente superiores não se sentirão melindrados por serem tratados com certa 

desconfiança racional e criteriosa. Isso e o mínimo para que se estabeleça de fato a fé raciocinada, é 

como se eles dissessem: criticai, examinai, avaliai fria e severamente tudo o que lhes falamos.  

     Os que se pretendem superiores não suportam por muito tempo a severa crítica de seus 

pensamentos, pois logo se percebe os absurdos e contradições nos sistemas ou ideias que tentam 

impor. Atualmente, o problema é que entre a maioria dos espíritas não há essa cultura de crítica 

racional, estudo sério, de exame meticuloso e comparações rigorosas com o corpo doutrinário já bem 

estabelecido. Em geral, os espíritas se apresentam hoje como crédulos, cientificistas, espiritualistas 

sincréticos e otimistas inocentes. Os “estudos” no centro espírita se reduzem as palestras 

intermináveis cheias de sentimentalismo, retórica motivacional e banalidades várias; os ditos cursos 

doutrinários então é só a introjeção passiva das chamadas “obras complementares.” Não há um 

debate, não há uma polêmica, não há um questionamento mais contundente sobre este ou aquele 



“Espírito venerável.” Na verdade muitos centros espíritas se tornam o ambiente mais propício para a 

ação direta e indireta (já pelas obras aclamadas, mas não questionadas) dos falsos profetas da 

erraticidade.  

     O modus operandi da revelação espírita é o contrário do isolacionismo dos pseudo-sábios: Kardec 

observou que os Espíritos superiores, quando querem revelar alguma coisa, espalham o mesmo 

ensino em diferentes e distantes grupos, não mantendo nenhum tipo de exclusivismo mediúnico:  

                   “(...) crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, 

instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não em tais ou tais, 

com exclusão de outros.” 

     Portanto, é característico da revelação espírita exigir um julgamento e um exame racional 

constante, tanto por parte dos indivíduos quanto por parte dos grupos espíritas que devem se 

relacionar entre si estabelecendo uma comunidade de investigação. Não é falta de caridade 

desconfiar e criticar racionalmente todas as mensagens dos Espíritos, na verdade é um dever. 

     Os verdadeiros “Espíritos do Senhor” tudo fizeram para promover mesmo esse “controle severo”, 

como diz o Espírito Erasto. Desde o tempo de Kardec, os grupos espíritas, embora com suas missões 

particulares, não deixaram também de ser um centro de estudos, de análises e debates em torno dos 

problemas doutrinários, estabelecendo invariavelmente uma relação crítica e de questionamento 

racional com os conteúdos mediúnicos. 

     Para identificar de fato o conteúdo doutrinário em meio ao vasto conteúdo mediúnico, não há 

outro caminho do que restabelecer e multiplicar várias comunidades de investigação, a maneira do 

período em que Kardec trabalhou diretamente na Terra. Os falsos profetas da erraticidade talvez 

sempre continuarão agindo, de modo que o movimento espírita precisa resgatar o espírito 

investigativo que caracterizou os tempos do advento do Espiritismo na Terra.  

                           “É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica toda a observação sobre 

os Espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser 

fascinado e um grupo enganado; mas, o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento 

adquirido, e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, 

marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos Espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar 

esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de Espíritos mistificadores ou malfazejos.” 
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