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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 29/09/20 

Boa noite! Mantenhamos nossos corações em prece, pelo Planeta, por 

todos os irmãos, encarnados, desencarnados ainda ligados ao orbe 

terrestre, e pelos irmãos menores na escala evolutiva, em grande 

sofrimento durante as queimadas que estão ocorrendo. 

... 

Para nossa reflexão, aproveitando o aniversário de Allan Kardec, que 

será comemorado neste sábado dia 3 de outubro, trouxemos um 

pedacinho da história desse irmão inteligente e dedicado e algumas 

perguntas e respostas, que elucidam um pouco mais nosso saber. 

“Allan Kardec nasceu Hippolyte Léon-Denizard Rivail, em 3 de outubro 

de 1804 em Lyon, na França, no seio de uma antiga família de 

magistrados e advogados. Trabalhador infatigável, desencarnou com 

64 anos, em Paris, da maneira como sempre viveu: trabalhando. 

“A vinda de Kardec para a Terra, nesta encarnação, foi totalmente bem 

planejada e direcionada para o trabalho com a doutrina espírita. Uma 

missão que certamente foi planejada pelo Espírito da Verdade, aquele 

com quem criou todas as obras. Uma das frases do Espírito da Verdade 

direcionada totalmente para Kardec é:  

 “A missão dos reformadores está cheia de escolhas e de 

 perigos e a tua é rude, disso te previno, porque é o mundo 

 inteiro que se trata de agitar e de transformar.” 

“Kardec não tinha repouso, o excesso de trabalho lhe alterava a saúde, 

mas, graças à proteção e à assistência dos bons Espíritos, que sem 

cessar lhe davam provas manifestas de sua solicitude, era feliz em 

reconhecer que não tinha experimentado um único instante de 

desânimo e estava constantemente prosseguindo na tarefa com o 

mesmo ardor, sem se preocupar com a malevolência de que era alvo. 

“Ao falarmos de Allan Kardec, estamos dizendo sobre um construtor de 

ideias para o mundo; o legado que ele deixou após a sua encarnação 

é algo muito significativo. As questões que ele fazia era algo trabalhado 

e de uma inteligência muito grande. Estava disposto a desvendar 

coisas que iria ajudar o mundo. Hoje temos as obras que nos mostra 

um mundo muito maior do que podemos imaginar, nós faz querer 

evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente. Mostra o amor de 
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Deus para cada um de nós e como Ele foi perfeito em cada detalhe no 

planeta de provas e expiações para usufruirmos e com isso evoluirmos. 

“Falar da trajetória de Kardec inclui falar de Amélie Gabrielle Boudet, 

sua esposa, companheira de uma vida toda, que ajudou 

permanentemente com os estudos do marido. 

“Após o desencarne de Kardec, ela foi forte, histórica e cheia de fé, 

tornando-se grande incentivadora do trabalho de codificação e difusão 

do Espiritismo.  

“Em 1869, assumiu todos os encargos necessários à gestão do 

Espiritismo, na França e no mundo. Kardec deixou uma série de planos 

e a Revista Espírita, e ela tentou ir cumprindo todos, isso aos 74 anos. 

“Tornou-se a única proprietária da Revista Espírita e fundou a 

Sociedade de apoio às Obras de Allan Kardec. Comparecia em todas as 

reuniões e homenagens que realizavam para Allan Kardec. E com 87 

anos, a ‘Doce Gabi’, como costumavam chamá-la, desencarna em 21 

de janeiro de 1883, após traçar uma vida de empenho e apoio à 

divulgação da Doutrina dos Espíritos.” 

Para saber mais sobre o assunto assista ao programa: Repensar – Em Nome de Allan Kardec. Link: 

https://tvmundomaior.com.br/hoje-dia-3-de-outubro-e-aniversario-de-allan-kardec-saiba-de-

alguns-fatos-sobre-sua-missao-encarnatoria/ 

... 

“Hippolyte Léon-Denizard Rivail foi um professor que escreveu livros 

didáticos, mas, para publicar as obras espíritas, e não ser confundido 

com os livros de sua autoria, como pedagogo, adotou o pseudônimo 

de Allan Kardec, nome que, conforme revelação feita (pelo espírito 

Zéfiro), usara em encarnação anterior, ainda em solo francês (Gálias, 

hoje, França), ao tempo dos druidas. 

“Algumas perguntas pertinentes, para conhecimento: 

“ALLAN KARDEC CRIOU O ESPIRITISMO? 

“Não. Allan Kardec apenas formulou e organizou as perguntas, mas as 

respostas foram dadas pelos Espíritos através da mediunidade de 

várias jovens médiuns.  

“O primeiro livro da doutrina espírita é ‘O livro dos Espíritos’, e ele tem 

este nome porque o conteúdo pertence aos ‘Espíritos’ e não a Kardec. 

“POR QUE ALLAN KARDEC É CHAMADO DE ‘O CODIFICADOR’? 
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“Porque ele coletou e organizou os ensinos ‘dos Espíritos’, as leis e os 

princípios revelados. E para distingui-la das demais doutrinas 

espiritualistas, Kardec a denominou Espiritismo e, aos adeptos, 

chamou de espíritas ou espiritistas. 

“POR QUE ALGUNS DIZEM SER ‘KARDECISTA’? 

“Para dizer que se segue o Espiritismo, pois muitos confundem o 

Espiritismo com outras religiões espiritualistas. 

“ENTÃO, É ERRADO DIZER "SOU KARDECISTA? 

“Não, mas o certo é dizer ‘sou espírita’. Quando dizemos ‘sou 

kardecista’, estamos dizendo que seguimos os ensinamentos de 

Kardec, quando, na verdade, seguimos os ensinamentos dos espíritos. 

Kardec apenas organizou os ensinamentos dos espíritos. 

“O ESPIRITISMO TEM DIVISÃO? 

“Não. Espiritismo é um só. Centro Espírita é aquele que segue a 

Doutrina dos Espíritos. Algumas religiões que usam o nome de ‘Centro 

Espírita’ e divergem dos ensinamentos dos Espíritos, que estão nas 

obras básicas codificadas por Kardec, não são Centros Espíritas, são 

Casas Espiritualistas. 

“QUAL A DIFERENÇA DE ESPIRITISMO E ESPIRITUALISMO? 

“Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. 

“Espiritualismo é a crença em algo além da matéria. Muitas crenças 

creem na comunicação com os espíritos (espírito santo, caboclos etc.), 

mas não são espíritas. 

“Podemos concluir que todo espírita é espiritualista (porque crê em 

algo além da matéria), mas nem todo espiritualista é espírita (porque 

não segue os ensinamentos trazidos pelos espíritos, através de Allan 

Kardec). 

“ALLAN KARDEC CRIOU UM EVANGELHO? 

“Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, com 

explicações sob a ótica espírita, com a ajuda dos espíritos superiores. 

“A curiosidade de Kardec trouxe ensinos que consolam, fortalecem e 

explicam o que antes era inexplicável, além de mostrar a magnânima 

bondade, justiça e amor de Deus.” 

É isso que devemos a Kardec. 
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Fonte - extraímos texto relevante das páginas da TV Mundo Maior e do site Luz e Caridade, sobre 

o aniversário de Allan Kardec, que está próximo: 

https://tvmundomaior.com.br/hoje-dia-3-de-outubro-e-aniversario-de-allan-kardec-saiba-de-

alguns-fatos-sobre-sua-missao-encarnatoria/ 

http://www.luzecaridade.org.br/destaque/aniversario-de-allan-kardec 

... 

Na sequência, assistiremos a uma palestra em vídeo com nosso 

irmão Haroldo Dutra Dias, intitulada Jesus vs. Espiritismo, sendo 

hoje a 1a. de duas partes (32 min.). 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus! 


