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Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e 

abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah! bendizei o 

Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, 

novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides 

pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, 

conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas 

provas terrestres.

Não mais vos assusteis! As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. 
Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo!... sois os escolhidos de Deus! 
Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à 

sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas 

ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. 

Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, 

porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o 

desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos 

tiranos domésticos, como aos déspotas! Palavras perdidas, eu o sei; mas 

não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde 

tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob 

os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai!

Ó todos vós, homens de boa-fé, conscientes da vossa inferioridade em 

face dos mundos disseminados pelo Infinito!... lançai-vos em cruzada 
contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de 

ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia! Homens simples e 

ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. 

Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas 

palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz.

Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho! Somente lobos 

caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas 

ovelhas das fogueiras imoladoras.

Ide, homens, que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, 

credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, 

mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos; ide, o 

Espírito de Deus vos conduz. 

Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé! Diante de ti os grandes 

batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos 

primeiros raios-do-Sol nascente.

A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais 

pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações 

dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, 

então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades 

que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo 

que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que 

antecederam a civilização pagã.

Sim, em todos os pontos do Globo vão produzir-se as subversões morais e 

filosóficas; aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os 

dois mundos.

Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos 

eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão; 

porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação 

terrena, encontrareis fervor e fé. Ide; estes receberão, com hinos de gratidão 

e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, 

rendendo-lhe graças pelas aflições que a Terra lhes destina.

Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! o arado está 

pronto; a terra espera; arai!

Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! 

entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram; reparai, pois, 

vosso caminho e segui a verdade.

Pergunta – Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se 

transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham 

no bom caminho?

Resposta – Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que 

eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que 

levem consolo; reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua 

abnegação, pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-lo-eis, finalmente, 

pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de Sua lei; os que 

seguem Sua lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória; mas Ele 

destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para 

contentar sua vaidade e sua ambição. 

Erasto, anjo-da-guarda do médium. (Paris, 1863.)

Amigos! Espero que tenham gostado do 
texto que separamos para vocês neste mês.
Cosme Massi e IDEAK
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Espero que tenha gostado. Anote na agenda:
Toda última quinta-feira do mês tem KARDEC News.

www.kardecplay.comwww.kardecpedia.com

Para cumprir seus objetivos, 
o IDEAK desenvolve os
seguintes projetos:

Vídeos com explicações sobre as obras 
de KARDEC, Espiritismo e Filosofia você 

só encontra no KARDECPlay. Canal de vídeos 
que te ajuda a estudar mais e melhor os 

textos de Allan Kardec!

Participe deste projeto!
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NOVIDADES EM VÍDEOS

NOVIDADES NA KARDECPEDIA

Todos os nossos produtos são criados para estudiosos da 
Filosofia Espírita e baseiam-se nas obras e pensamento 
de Allan Kardec. Todos os valores arrecadados 
são destinados ao Instituto IDEAK (Instituto de 
Divulgação Espírita Allan Kardec). Acreditamos que a 
Moral e o Conhecimento Espírita podem mudar o mundo.

Equipe KARDEC Books
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NOVIDADES EM LIVROS

L ANÇAMEN TO !
Os Espíritos e os Homens
de Cosme Massi
Os quatro personagens: Renê, Max, Ana e Paulo, 
encontram-se novamente na Estância do Pensar 
para a continuação dos diálogos filosóficos em 
torno do pensamento e da obra de Allan Kardec.

Ver Livro >

L ANÇAMEN TO !
Kardec para Mulheres 
de Rosana Voigt Silveira

O que o Espiritismo tem a dizer e a 
contribuir para o universo feminino.
Este livro é uma coletânea dos principais textos e 

pensamentos de Allan Kardec sobre as Mulheres.

Ver Livro >
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A morte e seus
mistérios

 Assistir agora >

A morte segundo o
Evangelho de Jesus

 Assistir agora >

Obediência e
Resignação 
Bate-papo Atlanta - EUA

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

NOVIDADES IDEAK

Reunião de estudos com amigos do IDEAK

Reuniões presenciais e também por Skype, do Brasil e do 
exterior, para estudos sobre o PENSAMENTO e os FLUIDOS. 

Porque amizade e estudos são sempre uma boa escolha.

Visita de Cosme Massi a São Luís - MA para o IV Encontro 
Estadual da Área de Estudos do Espiritismo do Maranhão.

Realizado em 24, 25 e 26 de agosto de 2018

Allan Kardec produziu 32 publicações, entre livros, opúsculos, artigos, 
separatas, etc. Dessas publicações, destacamos 21 livros. Vamos discutir as 4 
justificativas para se estudar toda essa grandiosa produção: a simplicidade e 

a profundidade da obra, a lógica e a coerência interna, a abrangência e a 
completude e o seu caráter progressivo e porque podemos afirmar que Allan 

Kardec é um Espirito Superior da escala Espírita.

Reunião com amigos do IDEAK

Cosme Massi e amigos

Palestra sobre PROVAS E EXPIAÇÕES em Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Menezes em Porto Alegre.

Realizado em 11 de agosto de 2018

Foram discutidas definições para os conceitos de provas e expiações e suas 
relações com o progresso da alma. Apresentamos também as relações entre 
os conceitos de missão e de provas. Demos os argumentos de Kardec que 

demonstram que os sofrimentos podem ser apenas provas escolhidas e que 
não simplesmente resultado de expiações do mal praticado.

Cosme Massi em Porto Alegre

Palestra de Cosme Massi em 
Governador Valadares, Minas Gerais.

Cosme Massi em Governador Valadares

AMIGO! Participe conosco deste projeto de divulgar Kardec para 
o Brasil e para o mundo. Assine o KARDECPlay! E estude as 

obras de Kardec 24 horas por dia, quando quiser!


