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Apresentaç
ão

Desde o ano de 2008, quando a Revista Espírita de Allan

Kardec completava, em janeiro de 1858, 150 anos de publica-

ção, assumi o compromisso individual de estudá-la, sem nenhum objetivo de divulgação.

Não tardou muito para que um fato se destacasse aos

meus olhos: além da oportunidade de aprofundamento da Doutrina Espírita, a Revista possibilitava, de forma notória, o conhecimento da personalidade de Allan Kardec!

Fosse através de seus discursos, fosse por sua postura

diante das críticas dirigidas à Doutrina ou a ele próprio, fosse
diante de seus adversários e falsos amigos, fosse por sua natureza ponderada e sensata diante dos fatos mediúnicos que che-

gavam ao seu conhecimento, fosse diante dos depoimentos de
amigos e simpatizantes, encontrei na Revista Espírita a oportunidade de conhecer melhor a pessoa que foi Allan Kardec.

Mediante essa constatação, passei a selecionar, mês a

mês, alguns textos da Revista1 nos quais se destacasse a conduta de Kardec, para publicá-los de forma resumida no infor-

mativo mensal denominado O Girassol, elaborado e distribuído
1. Foram utilizadas traduções da FEB e EDICEL.

gratuitamente pelo grupo espírita do qual participo — o Grupo

Espírita Allan Kardec — em Limeira-SP. Chegamos assim a um
total de aproximadamente 130 textos!

Neste ano de 2019, em que rememoramos o sesqui-

centenário de sua desencarnação, surgiu-me a ideia de reunir
alguns desses textos em um único volume, com o mesmo pro-

pósito: oferecer aos leitores a oportunidade de conhecer Allan
Kardec, não como mais uma biografia a seu respeito, mas, sim,

apresentando sua conduta. Neste sentido, dos 130 textos acima
citados selecionamos quarenta para compor este projeto! A ta-

refa não foi nada fácil, pois todos são muito instrutivos, mas a
escolha se baseou num ponto central: que se tocasse o coração!
Também não faria sentido publicar integralmente os textos selecionados, por isso procuramos destacar apenas alguns tre-

chos, acrescidos dos nossos próprios comentários, conforme
nossa capacidade de compreensão.

Desejamos deste modo que o prezado leitor também

possa emocionar-se tanto quanto eu me emocionei e conti-

nuo me emocionando, sobretudo quando me deparo com os

momentos em que Kardec abre seu coração, defendendo sua
amada Doutrina Espírita, sem nunca defender a si mesmo; ao

deparar-me com sua dedicação à causa espírita, aos conselhos
dos benfeitores espirituais que o auxiliavam e ao carinho que
recebia de seus admiradores; ao constatar sua paciência e preocupação em explicar os princípios básicos do Espiritismo, vá-

rias e várias vezes; ao admirar sua nobreza de caráter diante

dos adversários e seu poder de argumentação repleto de sabedoria e mansuetude.

Meu desejo maior é que os textos escolhidos possam

servir de incentivo à leitura da Revista Espírita, onde encontra-

mos preciosas lições de conduta cristã nos exemplos de vida
que Allan Kardec nos legou!

Maroísa Forster Pellegrini Baio
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