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Título: Pentateuco do Espiritismo.
Consagraram-se como Pentateuco os cinco primeiros livros do Velho Testamento,
atribuídos a Moisés: o Gênese, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Da
mesma forma, o Espiritismo tem o seu “Pentateuco”, escritos por Allan Kardec: “O Livro
dos Espíritos” lançado em 1857, “O Livro dos Médiuns - ou Guia dos Médiuns e dos
Doutrinadores” lançado em 1861, “O Evangelho Segundo o Espiritismo” lançado em 1864,
“O Céu e o Inferno - ou Justiça Divina Segundo o Espiritismo” lançado em 1865 e “A
Gênese - os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo” lançado em 1868.
Contém os princípios da Doutrina Espírita sobre a
imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com
os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir
da humanidade – segundo o ensinamento dos Espíritos superiores,
através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan
Kardec.

Contém os ensinamentos dos Espíritos sobre a teoria de todos
os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o
Mundo Invisível, o desenvolvimento da Mediunidade, as
dificuldades e os obstáculos que se podem encontrar na prática do
Espiritismo. Em continuação de "O Livro dos Espíritos" por Allan
Kardec.

Contém a explicação das máximas morais do Cristo, em
concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas
circunstâncias da vida, por Allan Kardec. Fé inabalável só é a que
pode encarar a Razão, em todas as épocas da Humanidade. Fé
raciocinada é o caminho para se entender e vivenciar o Cristo.

É o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da
vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas
futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de
numerosos exemplos acerca da situação real da alma, durante e
depois da morte, por Allan Kardec.
"Por mim mesmo juro - disse o Senhor Deus - que não quero a
morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau
caminho e que viva". (EZEQUIEL, 33:11.).

Relata os milagres e a predições, segundo o Espiritismo, por
Allan Kardec. Na Doutrina Espírita, há resultado do ensino coletivo
e concordante dos Espíritos. A Ciência é chamada a constituir a
Gênese, de acordo com as leis da Natureza. Deus prova a sua
grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas.
Para Deus, o passado e o futuro são o presente.
Dos livros citados, “O Livro dos Espíritos” converteu-se na “pedra fundamental” da
Doutrina Espírita, lançado em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec - O Codificador.
Todos os livros citados podem ser obtidos gratuitamente, através da Internet,
acessando-se os “sites” da FEB - Federação Espírita Brasileira (www.febnet.org.br ou
ainda através do Paracleto.net ® - Consolador (www.paracleto.net). Os arquivos estão na
forma de arquivos de computador, em formato digital PDF.
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"A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!" Emmanuel.
"Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance, é tarefa
prioritária!" - Bezerra de Menezes.
"Divulgar, em cada programa de rádio e televisão, ou programas outros de
expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras do Espiritismo. A base é
indispensável para qualquer edificação!" - André Luiz.

