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A Gênese — Capítulo 01: Caráter da revelação espírita
CARÁTER DA REVELAÇÃO ESPÍRITA
(01) Qual o sentido: literal, figurado e genérico da palavra “revelar”? [Item 2].
(02) Qual a característica essencial de qualquer revelação? [Item 3].
(03) O “professor” e o “homem de gênio” (exemplo: “cientista”) são ambos reveladores, mas
com uma diferença. Qual é essa diferença? [Item 5 – 1º parágrafo].

(04) O que é um “homem de gênio”? [Item 5 – 3º parágrafo].
(05) Que são profetas (ou messias)? [Item 7].
(06) O Espiritismo pode ser considerado uma revelação? [Item 12].
(07) O que caracteriza a “revelação espírita”? (Síntese de Allan Kardec da afirmação de que
“a revelação espírita tem duplo caráter”.) [Item 13, no final].

(08) Que método o Espiritismo aplica quando justifica que “Não foram os fatos que vieram
a posteriori confirmar a teoria: a teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir
os fatos”? [Item 14].

(09) Kardec afirma: “O Espiritismo e a Ciência se completam reciprocamente”. Por que “reciprocamente”? [Item 16].

(10) Quais são os dois princípios gerais do Universo (um deles teve sua existência demonstrada pelo Espiritismo) que, unidos, facilmente se explica uma multidão de fatos até então
inexplicáveis? [Item 18].

(11) Nos itens 24 e 25, Kardec diz que “o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que
elas dão de Deus”. Sendo assim, “Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à Divindade”. Sobre esta doutrina, então, ele assentou dois princípios morais, que resultam da síntese de “toda a lei os profetas”. A) Que “síntese” é essa? B) Que “princípios” são
esses? [Item 25].
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(12) Por que o Espiritismo jamais será ultrapassado? [Item 55, final do último parágrafo].
(13) O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo? [Item 56 – 4º parágrafo].
(14) O homem precisa de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é
necessário para se conduzir? [Item 56 – 1º parágrafo].

(15) Que autoridade tem o ensino (revelação) dos Espíritos, se eles não são infalíveis nem
superiores à humanidade? [Itens 57 a 59].
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