
ESCLARECIMENTOS SOBRE A DOUTRINA ESPOOTA 

Hi algum tem,pc>, o .~r. AJamar Regis Carvalho, conhecido divulgador da 
doutrina espiri~ · e5cmeu ·oma carta aberta aos jorn.alistas, visando esclarece-los a 
respeito.da-doutrina-espfrita,-que-como sabemos, e muito mal conbecida pelas pessoas 
em geral, inclusive por profissionais da informa~o. ., . 

... ·. : 

Essa carta. e ·IOlip ·e ·focaliza com m.uita felicidade OS Virios aspectos do 
espiritismo, qoe sio . totalmeate desconbecidos ou conlaecidos erradam.ente pelas 
pessoas em geraL Dada a importincia do assunto, fizem.os um resumo de tal 

. documento, apresentando os pontos man importantes e poleD1.icos, que devem ser do .. 
inteFesse du- pesseas que frequeatam unia Casa .E..pirita. Os qae quiurem tomar · 
conbecimento do teor integral da carta do Sr. Alamar, podem. selidti-lo na ~retaiia 
da Nossa Casa. Referido resumo e o ~te: 

1) ESPIRITISMQJ~fAfl.¥,:]:~A - Espiritismo nio e sim.plesmente reljgii~~.-Nit» .. 
veio ao mundo, transmitido pelos espiritos de luz, com. o objetivo especffico cie ser 
religiio. Trata-se de um.a doutrina filos0fica, com base na racionaHclad~:-·19giea, 
na razio, apenas com consequencias religiosas. Seus adeptos ficam livres de 
qualquer submissio, nio slo obrigados a coisa nenhuma e nem. sio proibidos de 
nada. 

2) NAO EXISTE 'KARDECISMO", EXISTE "ESPIRITISMO" - A palavra 
"ESPIRITISMO" foi criada por Kardec para denominar a doutrina nova que foi 
trazida ·ao mW.do por iniciativa··dos espfritos. Falar em. "kardedsmo" .pode dar ·a 
ideia de · ser uma nunifica~o do "Espiritismo", coisa que nio existe. 

. · "ESPIRITISMO~ e um 50: aq.ele qae foi codificado por Kardec. 
3) PRATICAS ESTRANHAs·Ao ESPIRITISMO- Para dirimir dffidas de·pesseas 

que acham que Candoittble, Cartomaocia; Necromancia, Umbanda, e outras 

': · 

· pdticas espiritualistas e Espiritismo, o Sr. Alamar elaborou uma tablela 
exenlplificando algnmu priticas que o espiritismo Bio adota. Veja quem adota e 
quem nio adota o· que: 
Procedimento, pritica ou ritual 
Uso de altares, imagens, velas 
Uso de hicensos e defuma~ies 
V estimentas e paramentos especiais 
Obriga~ aos seus praticantes 
Proibi~ aos seus praticantes 

Ajoelhar, sentar, levantar nos culto~ 
Bebidas alcoOlicas nos cultos 
Sacen16cio organizado 
Sacramentos (casamentos, batizados) 
Amuletos, escapalarios, penduricalhos 
Hinos e cantos nos cultos 
Cren~ na existencia de satanas 

Umbanda Catolicismo Espiritismo 
Sim Sim Nio 

Sim Sim. Nio 
Sim Sim Nlo · 
Sim Sim Nio 
Sim. Sim. Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
Sim Sim Nio 
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Como pode, entio um profissional, qu.e tem a ob~o de estar bem informado 
poder afinnar-que Espiritismo e Umbanda sio a mesma coisa? Nio seria mais 
coerente dizer que tem mais semelban~ com o Catolicismo, embora nio seja tambem 
a masma coisa? 0 espirita nio tem a menor preten~o ou inten~io de diminuir ou 
desvalorizar os ad~ptos de quaisquer religi6es. 0 que o espirita quer e que suas 
convic~ sejam conhecidas, diferenciadas e respeitadas. 
4) KARDEC NAO INVENTOU 0 ESPIRITISMO - E preciso ficar hem claro que 

Kanlec-nh---inlleatou....netD-criou a doutrina do Espiritismo. A proposta veio dos 
Espiritos atraves de manifesta~ies espontineas, e ele, qoe de inicio nada tinha a 
ver com aquilo, pois tinha sido convidado por amigos a examinar e analizar os tais 
fenomenos, recebeu desses espiritos de luz a incumbencia de divulgar uma 
doutrina que revolucionou o pensamento filosOfico e religioso do mundo desde 
aquela epoca. 

5) SOBRE A REENCARNAt;AO - A ideia da reencarna~o nio e patrim6nio 
exclusivo do Espiritismo e nlo foi inventada pelo Espiritismo, uma ve-z que e 
fen6meno conhecido pela maior parte da humanidade, ha mil@nios. Portannr 
muito antes do Espiritismo, que tem apenas cerca de 150 anos de eiistencia. Na 
pripria Biblia ha relatos de casos de reencaraa~o ( por exempo, Joio Batista foi a 
reencama~o do profeta Elias ). 

6) SOBRE A MEDIUNIDADE - Tambem nio e patrimoaio exclusivo e nem foi 
inventada pelo Espiritismo. E uma faculdade humana normal e independente de 
cren~ religiosa, ja que a pessoa pode possui-la, com maior ou menor intensidade , 
acredite ter ela .ou nio. 0 Espiritismo apenas se disp6e a estuda-la, educando e 
disciplinando as pessoas que a possaem, para que o seu aso possa ser benefico a 
ela e aos ou~ absolatamente dentro dos elementares padrOes de monlida~-~ 
Segundo os postulados espiritas, ela nio nonca deve ser comercializada. 

7) SOBRE 0 CARATER DA CASA ESPiRITA-E um local que deve atuar como 
escola e nlo como igreja. A sua proposta e de estudos, sobretudo da materia que • 
trata da reforma fntima das pessoas, dando ciencia do papel que cada um de n6s 
na Te~ e da nossa razio de existir enquanto criaturas uteis ao nosso pr0ximo, 
principalmente no que se ref ere a nossa condnta moral. 

8) SOBRE QUEM E REENCARNACAO DE QUEM - Recentemente vimos um 
jomalista afirmar, nas paginas da VEJA, que OS espiritas juram que Fulano e 
reencama~o de Ciclano, o que se constitui em um absunlo. Em principio, espirita 
nio adota jun nenhuma. Segundo, nio consta da atiridade espirita a preocupa~o 
de quem e reencaraa~o de quem, uma vez que esta discnssio e irrelevante, nio 
acrescenta obsolutamente nada na proposta do Espiritismo para a criatura 
humana. 

9) APOLOGIA DO SOFRIMENTO - Materias de revistas e jomais, dentro deste 
eqaivoco que nos referimos, chegam. a afirmar, diversas vaes, que o Espiritismo 
emina as pessoas a serem acomodadas em rela~o ao sofrimen~ ate chegarem a 
dizer qne o sofrimento e bom. lsto absolutamente nao condiz com o coerente 
ensinamento da doutrina espirita. Sofrimento nio e condi~o fundamental para a 
evolu~o de ninguem. 
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lO)MESA BRANCA - Nio e:siste espiritiu&O "mesa branca", "alto espiritismo" 
"baho espiritismo" OU qualqner OUtra ramific:a~o do Espiritism~ que e um sO. 

11) TERAPIA DE VIDAS PASSADAS-Nio e procedimento espfrita, em que pese ser 
recomendavet em alguns · · casos, porim em consultorios de profissionais 
especializades, geralmente psicOlogos ou medicos psiquiatras). 

12) CROMOTERAPIA, PIRAMIDOLOGIA ETC_. - Sio priticas que nada tem aver 
com a Doutrina Espfrita propriamente dita. Algumas casas espiritas adotam esJM'. 
priticas poi- livre e e:ipontinea vontade. 

13) SUCESSOR DE CHICO XAVIER - Nio emte dasse dirigente ltierirquica no 
Espiritismo, portaato,-Se-Chico-Xalrie~nunca ocupou cargo algum nessa dasse 
inexistente, nio ha sentido em se falar em seu sueessor. 

14)ESPIRITISMO E A CIENCIA - Faz parte das reeomenda~oes deixadas por 
Kanlee, a seguinte: "Se algom dia a Cimda eomprovar qae o Espiritismo esta\ 
err.ado em algum ponto, cumpre aos espi:ritu abodonar hnediatameDte a qwestio 
equivocada e seggirem a orialta~ da Ciencia". Ate agora a Cihcia nio apontou 
e muito menos comprovou algum erro sequer em um ensinamento espirita. Se 
alguem exige, por exemplo, provas da parte daqueles que afirmam que existe vida 
fora da Terra (como o :Espiritismo afirma), por questio de bom senso deve de sua 
parte ter bmbem provas de qae Bio eiiste. Seri que tem ? 

• 


