
A FÉ CRISTÃ E O ESPIRITISMO 

O "Cristão consciente" da sua Fé não aceita o Espiritismo, por quê? Assim nos fala S. Paulo, no início da sua carta aos Gálatas: "Entretanto, se alguém - ainda que nós mesmos ou um anjo do 
céu - vos anunciar um Evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema (rejeitado)". Gl 1,8. Só compreende a profunda oposição, o grande abismo que existe entre a Fé Cristã e o 
Espiritismo, quem fizer uma comparação séria entre o ensinamento cristão e o ensinamento dos espíritas. 
IMPORTANTE: amamos as pessoas que são espíritas com "caridade cristã", pois não podemos recusar a ninguém o nosso amor. Como cristãos, não aceitamos o Espiritismo, porque ele 

destrói a Fé Cristã naquilo que ela tem de mais importante. O que está dito nesta folha é assinado por todos os cristãos do mundo: Católicos, Ortodoxos, Evangélicos. Vejas as razões! 

FÉ CRISTÃ 

Cremos que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, da mesma natureza divina do Pai e do Espírito 
Santo. Aqui está a razão de nossa Fé. "No princípio existia o Verbo (o Filho), o Verbo estava 
junto de Deus e o Verbo era Deus”. João 1,1. 

ESPIRITISMO 

O Espiritismo nega a divindade de Cristo. Para eles Cristo não é Deus, é apenas um 

espírito superior, iluminado. Destrói, portanto, a base da Fé cristã. 

  

Para o cristão a revelação de Deus a nós culminou e terminou em Jesus Cristo. Diz o Concílio 
Vaticano II: "A economia Cristã, como aliança nova e definitiva, jamais passará e não há que 
esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do Senhor Jesus". 
(Basta conferir a Bíblia: 1Tm 6,14; Tt 2,13). 

O Espiritismo afirma ser a terceira revelação. A primeira se deu com Moisés, a segunda 
com Jesus Cristo, a terceira com os espíritos, a partir de Allan Kardec, dizem eles. 

  

"Fostes remidos não pelo ouro e prata corruptíveis, mas pelo sangue de Jesus Cristo 
imaculado; o qual levou no seu corpo os nossos pecados sobre o lenho, a fim de que, mortos 
para o pecado, vivamos para a justiça". 1 Pr 1,18; 2,24. 

Nem o sangue de um Deus pode salvar os homens! 
Diz Carlos Imbassay, um dos principais comentadores da doutrina espírita no Brasil. 

  

A salvação é dom gratuito de Deus, é o que afirma a Bíblia em muitíssimas passagens. "... e 
são justificados gratuitamente, por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo 
Jesus". Rm 3,34. Apenas um exemplo. 

A salvação não é um "dom", mas é o próprio homem quem a consegue, necessariamente, 

através das reencarnações. 

  

A Bíblia é a "carta de Deus aos homens". Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nela está 
resumida a revelação de Deus aos homens, através de Profetas, de Jesus, dos Apóstolos. A 
Bíblia é a PALAVRA DE DEUS. 

"Nem a Bíblia prova coisa alguma, nem temos a Bíblia como provante. O Espiritismo não 
é ramo do cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas 
escrituras. Não rodopia junto da Bíblia... a nossa base é o ensino dos espíritos, daí o 
nome: Espiritismo". Palavras de Carlos Imbassay, no livro "A mensagem do Espiritismo", 
2ª Edição, pág. 219. 

  

Cristo nunca falou de reencarnação, mas sim de ressurreição, que nada tem a ver com 
reencarnação, para quem conhece a Bíblia. Na carta aos Hebreus diz a Bíblia: "E como é um 
fato os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento". Hb 9,27. 

O Espiritismo afirma que existe a reencarnação, contra toda a mensagem da Bíblia. 

  

Nossa fé condena a "evocação" dos mortos, baseada em muitos textos da Bíblia. Vejam 

este: "Não se ache no meio de vós... quem se dê a evocação dos mortos, porque o Senhor, 

vosso Deus, abomina aqueles que se dão a estas práticas”. Deuteronômio 18,10-11. 

Todo o Espiritismo está baseado nesta prática, que se opõe a toda revelação que está na 

Bíblia, contra a ordem de nosso Deus! 

  

Pode o cristão ser espírita depois de ver isto? Não basta falar "bonito" sobre Cristo, se destroem a base da Fé cristã! 


