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À direira a foto de Allan Kardec restaurada e colorizada.1
1 Foto

restaurada e colorizada por Marina Amaral a pedido de Fernando Lima Ribeiro
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A LLAN K ARDEC

H

Léon Denizard Rivail (Lyon,
3 de outubro de
1804 — Paris, 31 de março de
1869) foi um influente educador, autor e tradutor francês.
Sob o pseudônimo de Allan
Kardec notabilizou-se como o
codificador do Espiritismo (neologismo por ele criado), também denominado de Doutrina
Espírita. Foi discípulo do reformador educacional Johann
Heinrich Pestalozzi e um dos
pioneiros na pesquisa científica
sobre fenômenos paranormais
(mais notoriamente a mediunidade), assuntos que antes costumavam ser considerados inadequados para uma investigação
do tipo.
IPPOLYTE

aos seus anteriores trabalhos
pedagógicos.2
No segundo semestre de
2016, o voluntário do Núcleo
Servos Maria de Nazaré, Fernando Lima Ribeiro, teve a
ideia de baixar algumas fotos de Allan Kardec dos arquivos da Biblioteca Nacional
da França e resolveu enviá-las
para a renomada artista mineira
Marina Amaral, sugerindo a
ela restaurar e colocar cores na
foto, pois, naquela época, não
havia fotos coloridas. Ela gostou muito da ideia e assim fez
em grande estilo.

A foto restaurada e colorizada foi divulgada com grande
repercussão no dia 3 de outubro, aniversário de Kardec.
Adotou o seu pseudônimo Essa foto entrou para a histópara uma diferenciação da Co- ria, pois foi a primeira imagem
dificação Espírita em relação de Kardec em que se utilizou a

2 Fonte

Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
Acesso em 07/10/2016
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técnica de colorização digital. vivacidade e realismo a elas.
Marina Amaral se destaca
Conheçam o site da Maem diversos países, por possuir rina Amaral e seu belíssimo traesse belo, inspirador e impressi- balho:
onante talento de restaurar e colorir fotos antigas, dando muita
www.marinamaral.com

O BRAS DE A LLAN K ARDEC
As cinco obras fundamenAlém delas, Kardec publitais que versam sobre o Espiri- cou mais cinco obras completismo, sob o pseudônimo Allan mentares:
Kardec, são:
O Livro dos Epíritos: princípios da
Doutrina Espírita, publicado
em 18 de abril de 1857;
O Livro dos Médiuns: publicado
em janeiro de 1861;

Revista Espírita: (periódico de estudos psicológicos), publicada
mensalmente de 1 de janeiro
de 1858 a 1869;
O que é o Espiritismo?: (resumo
sob a forma de perguntas e
respostas), em 1859;

O Evangelho segundo o Espiritismo: O Espiritismo em sua expressão .
publicado em abril de 1864;
mais simples: publicado em 1862;
O Céu e o Inferno: A Justiça Divina Segundo o Espiritismo,
em agosto de 1865;
A Gênese: os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo,
em janeiro de 1868.

Viagem Espírita: publicada
editora O Clarim

pela

Após o seu falecimento,
viria à luz:
Obras Póstumas: publicada
1890;

em
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O Principiante Espírita: publicada
pela editora O Pensamento;
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A Obsessão: publicada pela editora
O Clarim.

FAÇA O DOWNLOAD DA VERSÃO ELETRÔNICA DOS
LIVROS DE A LLAN K ARDEC NO SITE DA FEB:
Download: www.febnet.org.br/blog/download/downloads/
Site da FEB: www.febnet.org.br/

A T RILHA R ENOVADORA
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Veneranda

D

remotas eras o
ser humano buscou
a evolução. Eram os
pensadores, os investigadores
da alma e do comportamento,
mas todos eles nutrindo ainda
um grande temor pela morte.
ESDE

enorme que todas as criaturas
possuem de morrer.

Mas com o Espiritismo
uma nova era se fez. O homem conheceu a verdade do
espírito, o conhecimento se expandiu, sabendo que ele não era
apenas uma pessoa encarnada,
Os conhecimentos foram
era uma pessoa encarnada com
crescendo, o despertar do esimensos compromissos assumipírito foi se concretizando, já
dos em vidas passadas. Para alieram capazes de pensar com
viar o peso de todos esses erros,
mais clareza e veio a Metapnão bastaria apenas uma vida.
síquica e depois a Parapsicologia. No entanto, nenhuma delas
No entanto, o homem caresolveu o problema da morte minhou lentamente, mas de
em si, do medo ou do receio forma segura, para uma ci-
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vilização que já estava amadurecida para conhecer a verdade espiritual, os ensinamentos de uma Boa Nova redentora que foi lentamente com Jesus caminhando, caminhando...
Até chegar ao conhecimento de
que para resgatarmos os nossos
muitos compromissos adquiridos, desde os primórdios dos
tempos, da idade média, do iluminismo, que foi tanta treva, seria necessário realizarmos boas
ações.
É indispensável adquirirmos o conhecimento cristão
pleno, assumirmos nossos compromissos perante Jesus, perante os irmãos, perante nós
mesmos, assumindo a nossa necessidade de reparação, de modificação dos nossos atos, dos
nossos hábitos, dos nossos pensamentos.
Então, uma nova era surgiu com a Codificação Espírita, com as obras de Allan
Kardec, pois aqueles que possuem conhecimento espírita, ao
chegarem ao Plano Espiritual,
reagem muito melhor do que
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aqueles que possuem outras religiões, porque o conhecimento,
que já leva, ajuda a pessoa a
identificar a situação em que se
encontra e bem mais fácil se
torna a aceitação da separação,
do desligamento do corpo físico, dos seres encarnados que
amam, para poder ingressar em
uma nova aurora de Luz.
Meus queridos irmãos, o
trabalho é redentor, quanto
mais nos dedicarmos a ele,
mais dedicados encontraremos
aqueles que estão no Plano Espiritual e que nos amam. E
Deus, como Pai sublime, representado na Terra pelos pais terrenos, olha com alegria cada
filho que dá os primeiros passos na senda do Bem, caindo,
com medo de se levantar, porém, erguendo-se até caminhar
com firmeza. Firmeza na alma,
firmeza nas decisões, firmeza
na aceitação. Louvada seja para
todo o sempre toda aquela plêiade de espíritos que se organizaram no afã de poder preparar a Codificação Espírita
para a Codificação preparar a
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cada um, que estiver desperto
pelo Bem em seu coração, para
as verdades imorredouras da
alma.
Que vocês possam ser amparados sempre!... Sabemos
que cada lar é uma escola, não
podemos afirmar que não são
escolas de dor, todos os lares
são escolas de dor sim, porque
em todos os lares existem espíritos para se reconciliarem, espíritos para aprenderem a caminhar, espíritos que recebem a
segurança da saúde, da educação material e também, esperase, da educação espiritual.
Mas se frutos não colherem dessa enorme sementeira
que plantaram nos corações de
seus filhos, não se inquietem.
Que suas almas fiquem serenas,
tranquilas, porque cada pessoa
é responsável pelos seus atos.
Se vocês deram exemplo, se
ensinaram, deram amor, dedicação, proteção e se eles seguiram rumos diferentes, é o
livre-arbítrio que os comanda.
Jesus sempre respeitou o livrearbítrio de todos os Seus discí-
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pulos, não obrigou nenhum deles a mudar a sua forma de sentir. Lembrem-se de que quando
Jesus, em pleno colóquio com
o Alto, chorou por Israel e por
toda a humanidade, Seus discípulos dormiram, dormiram pesadamente. No entanto, Ele havia pedido a eles: “Velem comigo por um momento.”
O momento de velar com
o Cristo chegou para todos vocês que estão diante da grandiosidade de Deus, da vida
Superior. Vocês estão aprendendo a lidar com o mundo inferior. Aprendendo a entendêlo e auxiliá-lo.
Que esse Mestre que reconhece o mais ínfimo de todos
os auxílios, possa perceber, em
cada coração de vocês, a sinceridade, o desejo de seguir uma
trilha com compreensão, uma
trilha renovadora, que, às vezes, impõe renúncia e sacrifício, contudo, que recompensa
com o amor de Jesus.
Que Mãe Santíssima possa
abençoar a todos hoje e sempre!...
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O S S ERVOS DE H OJE
Psicofonia: Shyrlene Campos
Espírito: Bezerra de Menezes

Q

Jesus, na
Sua tarefa messiânica, trouxe a
Boa Nova, era acompanhado
por discípulos, pela multidão.
Aonde quer que Ele fosse, havia sempre aquele atendimento
fraterno, a palavra que esclarecia, a cura para o corpo, o
equilíbrio para os dementados.
E Jesus redivivo deixou o
Seu Evangelho de Amor!...
Os servos de hoje são diferentes daquela época, pois naquela época eles seguiam Jesus e os servos de hoje devem
ir além de seguir Jesus, é preciso que tenham força, coragem, ânimo, espírito de dedicação e de renúncia. Devem
servir com Jesus ao seu semelhante, participarem ativamente
de todo o processo de orientar
com os ensinamentos do MesUANDO

tre, colaborarem praticando a
Caridade.
E, acima de tudo, precisam ser fortes para superarem
as dificuldades que, às vezes,
a pessoa encontra no processo
de servir. Devem ser fortes o
bastante para aprenderem, relevarem, compreenderem, estenderem sempre que possível a
ajuda não só material, mas moral e espiritual aos seus semelhantes.
Hoje, o discípulo do
Cristo, o servo de Jesus, sente
que o Mestre está nos Páramos Sublimes, porém deixou
o Seu legado, através de Seu
Evangelho. Porém, somente o
Evangelho não basta, é preciso
muito mais.
Assim como o Evangelho
proferido naquela época foi esquecido por muitos e alguns
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poucos cuidaram de difundi-lo,
também vamos ver muitas pessoas entusiasmadas, deslumbradas com o Espiritismo, contudo, com pouca capacidade
para servir junto ao Espiritismo
Por isso, meus filhos, o
Mestre está sempre presente,
todavia é preciso ir além daquilo que Ele nos ensinou.
É preciso englobar dentro de
nós todos aqueles ensinamen-
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tos, sabendo que todos nós,
com tantos recursos hoje, vamos ter muito mais facilidade
para levar Jesus aos corações do que
os Seus próprios discípulos dos primeiros temBezerra de Menezes
pos.

“F ORA DA C ARIDADE NÃO H Á S ALVAÇÃO ”
Allan Kardec - Evangelho Segundo o Espiritismo Cap. XV

A C ARIDADE EM AÇÃO !

