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Uma nova edição a cada última quinta-feira do mês.

O lançamento
de “O Livro dos
Médiuns” por
Allan Kardec
(Revista Espírita 1861)

Chegamos ao fim do mês de julho.
Um mês atípico para a maioria de cada um de nós. O
KARDEC News deste mês chega em meio à pandemia do
Coronavírus, algo jamais pensado em nossos tempos atuais.
Sabemos que também Kardec, o nosso mestre lionês, por
meio de espíritas da época, tomou conhecimento de uma
epidemia ocorrida no auge do século XIX. O relato das lhas
Maurícia lhe trouxe uma visão terrível deste algo ocorrido,
mas relativamente esperançosa da epidemia, pois mesmo
com os poucos recursos daquela época e com o grau de
seriedade da peste, muitas pessoas sobreviveram, em
especial uma grande quantidade de espíritas, com um final
onde tudo acabou voltando à normalidade. Então, com o
relato de Kardec, que pode ser acessado na KARDECPEDIA
bastando para isso pesquisar o termo: “Epidemia na Ilha
Maurícia”, fica também uma lição para nós: essa pandemia
que enfrentamos vai passar.
O KARDEC News deste mês traz um texto escrito por Kardec
sobre o lançamento da obra: “O Livro dos Médiuns”, em
1861. Decidimos trazer este texto para lembrar-nos do quão
relevante foi e continuará sendo esta obra para o Espiritismo
e para a humanidade. Inspirados na importância, tecnicidade
e profundidade desta Obra é que decidimos lançar seu
estudo, item a item, em videoaulas no KARDEC Play. E como
não temos a destreza em construir textos com novidades
como Kardec o fez, utilizamos seus próprios termos para nos
auxiliar no lançamento deste estudo do “Livro dos Médiuns”,
um marco para mais este projeto do IDEAK.
Boa leitura kardequiana para você! Esperamos que esse texto
da Revista Espírita e que as aulas do KARDEC Play lhe
tragam ainda mais sabedoria e felicidade.
Com carinho,
Equipe de Comunicação do IDEAK.
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Há muito tempo anunciada, mas com a publicação retardada
por força de sua própria importância, esta obra aparecerá de
5 a 10 de janeiro, pelos Srs. Didier & Cie., livreiros editores,
Quai des Augustins, 35[1]. Ela constitui o complemento do
Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do
Espiritismo, assim como este último contém a parte filosófica.
Nesse trabalho, fruto de longa experiência e de estudos
laboriosos, procuramos esclarecer todas as questões que se
ligam à prática das manifestações. De acordo com os Espíritos,
ele contém a explicação teórica dos diversos fenômenos e das
condições em que os mesmos se podem reproduzir. Mas a
seção concernente ao desenvolvimento e ao exercício da
mediunidade foi de nossa parte objeto de particular atenção.
O Espiritismo experimental é cercado de muito mais
dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí
encontrados são numerosos. Eis o que ocasiona tantas
decepções aos que dele se ocupam sem a experiência e os
conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de premunir
contra esses escolhos, que nem sempre são desprovidos de
inconvenientes para quem se aventure sem cautela por esse
terreno novo. Não poderíamos esquecer esse ponto capital, e
o tratamos com o cuidado equivalente à sua importância.
Os inconvenientes quase sempre se originam da leviandade
com que é tratado um problema tão sério. Os Espíritos, sejam
quais forem, são as almas dos que viveram. Em seu meio
estaremos, infalivelmente, de um momento para outro. Todas
as manifestações espíritas, inteligentes ou não, têm, assim,
por objeto, pôr-nos em contato com essas mesmas almas. Se
respeitamos os seus restos mortais, com mais forte razão
devemos respeitar o ser inteligente que sobrevive, e que
constitui a verdadeira individualidade. Transformar as
manifestações em brincadeira é faltar com o respeito que
talvez um dia reclamemos para nós próprios, e que jamais é
violado impunemente.
O primeiro momento de curiosidade causada por esses
estranhos fenômenos já passou; hoje, que se lhes conhece a
fonte, evitemos profaná-la com brincadeiras indecorosas e
esforcemo-nos por nela haurir o ensinamento adequado a nos
assegurar a felicidade futura. O campo é muito vasto e o
objetivo bastante importante para tomar toda a nossa
atenção. Até hoje os nossos esforços foram dedicados a
direcionar o Espiritismo para esse caminho sério. Se essa
nova obra, tornando-o ainda melhor conhecido, puder
contribuir para impedir que o desviem de seu objetivo
providencial, estaremos amplamente recompensados por
nossos cuidados e nossas vigílias.
Este trabalho, não temos dúvidas a respeito, provocará
críticas da parte daqueles a quem desagrada a severidade dos
princípios, bem como dos que, vendo as coisas de um outro
ponto de vista, já nos acusam de querermos fazer escola no
Espiritismo. Se é fazer escola procurar nesta ciência um fim
útil e proveitoso para a Humanidade, teríamos o direito de
nos sentirmos envaidecidos com a acusação. Mas uma tal
escola não necessita de outro chefe além do bom-senso das
massas e da sabedoria dos bons Espíritos que a criariam,
independentemente de nós. Eis por que declinamos da honra
de tê-la fundado, sentindo-nos, ao contrário, felizes por nos
colocarmos sob a sua bandeira, aspirando apenas ao modesto
título de divulgador. Se um nome for necessário,
inscreveremos em seu frontispício: Escola do Espiritismo
Moral e Filosófico, e para ela convidaremos todos quantos têm
necessidade de esperanças e de consolações.
ALLAN KARDEC.
[1] Encontrada igualmente nos escritórios da Revue Spirite, Rua
Sainte-Anne 59, travessa Sainte-Anne. Um volume grande in-18, de 500
páginas; Paris, 3,50 francos; pelo correio, 4,00 francos.

Ler mais na KARDECPEDIA

Novas videoaulas do mês

Aula 1

Folha de Rosto
Analisa a folha de rosto de
O Livro dos Médiuns

Toque aqui

Aula 2

Estrutura Geral
Analisa o índice do livro.
A ordem didática geral das suas
duas partes e capítulos.

Toque aqui

Aula 3

Primeira parte
Esta obra apresenta a parte prática do
Espiritismo, para uso dos que queiram
ocupar-se com as manifestações, quer
para fazerem pessoalmente, quer para
se inteirarem dos fenômenos que lhes
sejam dados observar.

Toque aqui

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
Estamos estudando também
"O Evangelho Segundo o Espiritismo",
"O Livro dos Espíritos".

Aula 9

Introdução
Item IV
Sócrates e Platão
Precursores da ideia
Cristã e do Espiritismo

Toque aqui

Aula 150

Desgosto
da vida.
Suicídio.
Parte 1

Toque aqui

Participe!
Baixe o App do KARDECPlay
no seu celular ou tablet

Assine o KARDECPlay!
Participe conosco deste projeto
de divulgar Kardec para o Brasil
e para o mundo e estude as
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WWW. kardecplay.com
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por dia, quando quiser!
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obras de Kardec 24 horas
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Um projeto do Instituto IDEAK

O seu Blog com diversos textos,
imagens e artigos para você

Confira os posts do mês:

Uma série de estudos profundos
sobre “O Livro dos Médiuns”
A dica da semana de julho do KARDEC.Blog são os
vídeos com aulas no aplicativo KARDEC Play. Eles
iniciaram uma nova série de estudos sobre uma das
obras mais completas e profundas sobre a teoria e
prática da Mediunidade: “O Livro dos Médiuns”, ou
“Guia dos Médiuns e dos Evocadores”, publicada por
Allan Kardec no ano de 1861.

Clique aqui para ler

Bate-papo sobre
“Conhecimento de si mesmo”.
Neste bate-papo, Cosme Massi fala sobre o
Conhecimento de si mesmo, discorrendo sobre a
pergunta de Kardec no item 919 de O.L.E: “Qual o meio
prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar
nesta vida e de resistir à atração do mal?”. Durante a live
Cosme explica como podemos identificar nossas ações
durante o dia para trabalhar e corrigi-los no dia seguinte
seguindo os ensinamentos de Kardec e Santo Agostinho.
Um passo por vez na transformação de si mesmo.

Clique aqui para ler

Bate-papo sobre
“A Lógica da Felicidade”
Neste bate-papo, Cosme Massi e Allê de Paula conversam
sobre a lógica da felicidade, sobre o que é a felicidade e como
encontrar a verdadeira felicidade, baseados nas obras e
pensamento de Allan Kardec. A live também decorreu sobre
as Leis naturais, as Leis morais, as diferenças entre fazer o bem
e ser virtuoso e sobre o papel da ação moral na construção da
verdadeira felicidade, além de abordar outras leis morais
propostas em ”O Livro dos Espíritos”.

Clique aqui para ler

Bate-papo sobre
“Esperanças e Consolações”
Bate-papo gravado pela RAETV, Rede Amigo Espírita.
Nessa conversa conduzida por Rafael Papa, o Prof. Cosme
Massi fala sobre as “Esperanças” e como ela é apresentada
e está relacionada com o Espiritismo, uma doutrina por si
só, consoladora. Este tema, além de respostas variadas à
perguntas dos internautas, todas relacionadas ao estudo
do Espiritismo e das obras de Allan Kardec.

Clique aqui para ler

Bate-papo sobre
“Mediunidade com Jesus”
Bate-papo “Mediunidade com Jesus” com Cosme Massi
e CRESUL-MG. Uma conversa sobre “O Livro dos
Médiuns”, cuja 1ª edição foi publicada em 1861 por
Kardec. A Live foi dividida em dois momentos: um
primeiro, conceitual, sobre os diferentes tipos de
médiuns, e o segundo, sobre a importância da moral
para fazer o melhor uso possível da mediunidade.

Clique aqui para ler

www.kardecblog.br
Um projeto do Instituto IDEAK

LIVES de quarentena
Separamos uma série de
Lives gravadas durante o
mês de julho e as organizamos
para você no canal do
Youtube de Cosme Massi.

Confira os
conteúdos:

A contribuição do Espiritismo na formação do
homem do novo mundo | com CEIC NATAL

Assistir esta Live gravada

Bate-papo sobre Kardec e teoria da comunicação
com os espíritos, e depois respondendo perguntas
do público. Live realizada pela Federação
Espírita Amazonense.

Assistir esta Live gravada

www.cosmemassi.com
Um projeto do Instituto IDEAK

Estude por meio de livros e e-Books que estudam
o pensamento e as obras de Kardec

Livros impressos
(Livro físico)

Livros impressos de Cosme Massi,
para você estudar, anotar e folhear.
Escolher Livros

Livros digitais
(e-Book)

Faça o download do e-Book e
estude no seu computador,
celular ou tablet.
Escolher e-Books

www.kardecbooks.com
Um projeto do Instituto IDEAK

Estudar Kardec.
Compreender Kardec.
Viver Kardec.
Porque viver Kardec é viver Jesus
na sua mais completa pureza.
É muito bom estarmos juntos neste Kardec News, contando as novidades
do mês, dividindo um pouco de nosso trabalho com você, compartilhando
deste sonho de divulgação das obras e pensamento de Kardec, com a
finalidade de termos um mundo muito mais espírita. Estude conosco,
entenda mais o Espiritismo, aprofunde os conhecimentos e participe do
sonho do IDEAK de levar Kardec para o mundo!
Feito com carinho. Equipe do IDEAK.

“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.” Diretoria do IDEAK.

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

www.kardecplay.com

TO

DE

I

Espero que tenha gostado. Anote na agenda:
Toda última quinta-feira do mês tem KARDEC News.
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