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Introdução

À primeira vista, parece que é precisa a coragem do desespero 
para vir ainda falar de filosofia espiritualista, na nossa época 

de ciência positiva e no momento em que a psicofisiologia parece ir 
abarcar no seu domínio de experiências tudo ou quase tudo o que até 
aqui pertencia à filosofia clássica.

O que fornece esta coragem é havermos nós mesmos passado por 
esta fase de positivismo materialista e havermos saído dela, como dela 
sairão, segundo cremos, todos quantos acharão na própria ciência as 
respostas às primeiras objeções erguidas pelos estudos científicos 
contra a vaga metafísica e as afirmações sem provas que constituem 
a filosofia espiritualista clássica de Cousin e dos seus sucessores.

Aquela via que nos conduziu às nossas conceções atuais a respeito 
do Homem, do Universo e de Deus está muito longe de ser nova, 
porque se liga às ideias ensinadas nos templos do Egito desde 2600 
antes de Jesus Cristo e que constituíram mais tarde o platonismo e, 
em grande parte, o neoplatonismo.

Ora, perante as dificuldades que o positivismo materialista atra-
vessa para dar uma explicação de factos psicológicos que se multi-
plicam nos dias de hoje, como sejam os que se ligam à intuição, à 
telepatia, aos sonhos proféticos e às transformações da matéria sob 
a influência desta força emanada do Homem, chamada psíquica; 
perante essas dificuldades, os pesquisadores de boa-fé viram-se 
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obrigados a procurar outra coisa que não as injúrias, as negações ou 
as invocações de coincidências ou de alucinações, que escondem um 
despeito mal dissimulado.

Um bom número desses pesquisadores dirigiu-se àquela antiga 
filosofia dos patriarcas, dos iniciadores egípcios de Moisés, dos gnós-
ticos e dos iluminados cristãos, dos alquimistas e dos rosa-cruzes, 
que jamais variou nos seus ensinamentos através dos séculos e que 
explica hoje tão facilmente os factos do espiritismo e da hipnose pro-
funda quanto explicava nos tempos da décima oitava dinastia egípcia 
as relações do Kha e do Khu, do corpo físico e do corpo luminoso 
na sua ação sobre o Bai, sobre o Espírito inteligente. Esta filosofia é 
conhecida atualmente sob o nome de ocultismo; e a sua maneira de 
encarar o espiritualismo é aquela que iremos resumir, o melhor que 
soubermos, nas páginas seguintes.

Porém, há algo que nos assusta: é um tratado ou, melhor, uma 
exposição de filosofia que teremos de fazer e, como os críticos refle-
tidos não deixarão de sublinhar, somos pobres filósofos.

Os estudos de medicina, tal como entendidos na atualidade, rara-
mente fazem clínicos, vagos anatomistas, alguns fisiologistas, mas 
nada de filósofos no sentido elevado do termo.

Não falaremos do liceu que obriga os aspirantes a bacharéis  
a fazerem alguns meses de história da filosofia empenachados de meta-
física infantil; como tudo o que se faz no liceu, teremos de refazê-lo  
mais tarde se quisermos tirar dele real proveito.

Restam os estudos teológicos, os seminários e os altos estudos 
laicos da Sorbonne e do Collège de France. Os alunos de São Tomás 
de Aquino e os de Renan.

É entre estes e os fisiologistas que se trava o combate do pensa-
mento contemporâneo. Pela nossa parte, não temos de tomar partido 
nem por uns, nem por outros.

Ao invés de muitos criadores de sistemas filosóficos, que come-
çam o seu tratado pela demolição sistemática dos seus predecessores 
e pela afirmação de que trazem, enfim, a verdade integral, até sofre-
rem a sorte dos tais ditos predecessores, nós vimos declarar logo  
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de entrada que nada criámos de original e que o nosso papel consiste 
em resumir, adaptando-a à nossa época, uma filosofia muito antiga.

Se a nossa fraca pena trai, por vezes, a sabedoria de que ela está 
encarregada de traduzir, rogamos aos pesquisadores que recorram 
aos originais e que não atribuam os erros senão à nossa ignorância 
e à nossa falta de eloquência. É esta a única garantia que nos dá a 
coragem de levar até ao fim uma tarefa que se nos afigura acima das 
nossas forças.

Se algumas páginas que se seguem levarem certos espíritos a ler 
de mais perto os mestres de que somos apenas obscuros discípulos, 
se os pesquisadores importantes se derem conta de que o ocultismo 
é mais do que um conjunto de ideias vagas e obscuras sob as quais 
os seus adversários buscam abatê-los, se, enfim, houver o pressen-
timento da unidade que esta filosofia inspiradora, pelos centros ini-
ciáticos, de Espinosa, de Goethe, de Leibniz e de tantos outros traz 
à querela da ciência e da crença, então o nosso modesto ensaio terá 
vastamente atingido o seu fim.
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