A Gêneses
Ou Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, foi
publicada em 1868. Nessa obra, Allan Kardec aborda diversas
questões de ordem filosófica e científica.
“Esta nova obra, esclarece Kardec, é mais um passo no terreno
das conseqüências e das aplicações do Espiritismo. Conforme
seu título o indica, ela tem por objeto o estudo dos três pontos,
até agora, diversamente interpretados e comentados: a
Gênese, os Milagres e as Predições, em suas relações com as
novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas”.
Assim, em seus 18 capítulos, destacam-se os temas: caráter da
revelação Espírita, existência de Deus, origem do bem e do mal,
destruição dos seres vivos uns pelos outros; refere-se à
uranografia 1 geral, apresentando um esboço geológico da terra,
teoria da condensação, da incrustação com várias explicações
sobre leis naturais, a criação e a vida no Universo, a formação da terra, o dilúvio bíblico e os
cataclismos futuros; em seguida, apresenta interessante estudo sobre a formação primária dos
seres vivos, o princípio vital, a geração espontânea, o homem corpóreo e a união espiritual à
matéria.
No tocante aos Milagres, expõe amplo estudo, no sentido teológico e na interpretação espírita;
faz comentários sobre os fluidos, sua natureza e propriedades, relacionando-os com a formação
do perispírito, e, ao mesmo tempo, com a causa de alguns fatos tidos como sobrenaturais.
Desta forma, dá explicação de vários “milagres” contidos nos Evangelhos, entre eles, Os
sonhos, Estrela dos magos, Beijo de Judas, pesca milagrosa, O Cego de Betsaida, Os dez
leprosos, O Cego de nascença, O paralítico da piscina, Lázaro, Jesus caminhando sobre as águas,
A multiplicação dos pães, as ressurreições: A filha de Jairo, O filho da viúva de Naim, Jesus
caminha sobre as águas, multiplicação dos pães, o Pão do céu dentre outros
Posteriormente, expõe a teoria da Presciência e as Predições do Evangelho, como: A morte e a
paixão de Jesus, Perseguição aos apóstolos, Minhas palavras não passarão, A pedra angular, Um
só rebanho um só pastor, Advento de Elias, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, dentre
outros esclarecendo suas causas, à luz da Doutrina Espírita.
Finalizando, este livro apresenta um capítulo intitulado “São chegados os tempos”, no qual
aborda a marcha progressiva do Globo, no campo físico e moral, impulsionada pela Lei do
Progresso.

---------------------1 Uranografia (Ciência da descrição do céu e estudos das constelações, suas denominações e distribuição
na esfera celeste)
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