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História do Espiritismo
Em toda história humana , principalmente entre os povos mais antigos da India,
Egito, Grécia, se fazem presentes os fatos mediúnicos. Existem registros na Bíblia
de que os Hebreus faziam evocações aos mortos. Também observamos registros
destes fatos nos escritos religiosos dos Vedas, as pitonizas, os oráculos, etc.
Na Idade Média, devido à intolerância religiosa tornou-se difícil a prática destas
manifestações.
Somente no século XIX, em 1844, acontece o início da corrente espiritualista nos
Estados Unidos da América, liderada pôr Andrew Jackson Davis protagonista de
diversos fenômenos de desdobramento e experiências fora do corpo físico que
levou a publicação de um conjunto de livros conhecidos como Filosofia Harmônica.
Em 1848 houve maior interesse nas manifestações com o caso das irmãs Fox. O
fenômeno ficou conhecido por ruídos, pancadas e movimentos cujas causas eram
desconhecidas. Da América esse fenômeno multiplicou-se por toda Europa, em
particular na França onde por alguns anos pessoas se colocavam em torno de
mesas que emitiam ruídos e produziam movimentos. As mesas girantes, como
foram chamadas na época, se tornaram moda e criaram divertimento nos salões da
França.
Em 1854 Hipolite Leon Denizard Rivail, pedagogo e educador, foi convidado a
participar de reuniões onde era estudado o fenômeno das mesas girantes e
conheceu o Sr. Baudin, passando a frequentar as reuniões em sua casa, onde a
técnica utilizada não era mais a das mesas girantes e sim a das cestas escreventes.
A partir daí passou a estudar metodicamente os fenômenos, observando,
comparando, analisando e concluindo sobre todas as experiências de que
participava formando um conjunto de mais de cinquenta cadernos de relatos.
Ao concluir que as respostas obtidas através destas manifestações continham
profundo sentido lógico, o estudioso publicou em 1857 o "Livro dos Espíritos". O
livro foi publicado sob o pseudônimo de Allan Kardec visto que o professor Rivail
não achava justo publicar algo que não era dele mas que provinha do ensinamento
de pessoas que já havia falecido. No ano seguinte fundou a Sociedade Parisiense
de Estudos Espíritas e editou a Revista Espírita. Em 1859 publicou "O que é o
Espiritismo", em 1861, o "Livro dos Médiuns", em 1864 "O Evangelho Segundo o
Espiritismo" , em 1865 "O Céu e o Inferno", e em 1868 "A Gênese".
Com o desencarne de Allan Kardec em 1869, assumiu a liderança do movimento
espírita Leon Denis, considerado o consolidador do espiritismo desenvolvendo o
lado filosófico da doutrina.
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