
A VOLTA DE ALLAN KARDEC
Início do século XX. Nas regiões mais elevadas

da Espiritualidade, acontecia importante reunião.
Encontro significativo. Decisões de relevância. Presença
marcante de Allan Kardec.

Discutia-se a volta do apóstolo espiritista às lides
terrenas. Época difícil na Doutrina Espírita.
Controvérsia estéril entre os adeptos. Idéia de
exclusividade da investigação científica e filosófica. O
cientificismo, atuante no meio doutrinário, negava o
aspecto religioso.

Urgia, pois, o testemunho do Espiritismo
comprometido com as lições da Boa Nova, semeando no
coração dos homens o amor e a caridade.

***
Clima  de emoção. Recolhimento. Expectativa.
Venerável preposto de Jesus, envolto de luz

alvinitente, dirige-se a Kadec e falou com bondade:
-     Chegou a hora, meu filho...
O Codificador respondeu,  firme e respeitoso:
- Estou pronto e confiante.

Consta, nos registros do mundo espiritual, que
ocorreu, a partir daí, sublime e emocionante diálogo, do
qual transcrevemos, palidamente, alguns fragmentos:

- Renascerás em condições adversas...
- Obedecerei a vontade do Senhor.
- Começarás muito novo, entre aflições e dificuldades, e trabalharás com sacrifício e

renúncia por longo tempo...
- Dedicarei cada minuto à seara do bem.
- Não possuirás títulos acadêmicos...
- O único título que almejo é o do fiel servidor do Cristo.
- Encontrarás desconfianças e agressões...
- Buscarei na fé e na humildade a força para resistir.
- Terás a dor por companhia constante...
- Saberei aceitá-la com o amparo do Alto.
- Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti...
- Cumprirei meu dever e guardarei a consciência em paz.
- Não farás nada por ti mesmo, serás apenas instrumento...
- Agradecerei a Deus a oportunidade de servir.
- Não gozarás as alegrias e o aconchego do lar constituído...
- A humanidade será minha família.
- Assumirás espinhosa missão no desdobramento da Codificação Espírita...
- Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o Consolador

prometido por Jesus.
-    A tarefa te exigirá  devotamento e abnegação...
- Não hesitarei viver em plenitude o Evangelho e a Doutrina Espírita.

***



O iluminado benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova
etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário de partida.

Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década deste
século, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico, renascendo em
pequena cidade do interior brasileiro.

HILÁRIO SILVA
(Página psicografada por Antônio Baduy Filho, na reunião de abertura da 34ª.
Confraternização de Mocidades e Madureza Espíritas do Triângulo Mineiro –
COMMETRIM – na noite de 31/10/1997, em Ituiutaba - MG)
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