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Em 18 de abril de 2017 O Livro dos Espíritos
fez 160 anos de publicação. A Humanidade
ainda não aferiu a importância dessa obra
para que a sociedade humana evolua do
padrão em que está para um muito mais
elevado. Convidamos a todos a sentirem um
carinho especial por essa obra que nos ajuda
de uma forma muito lógica e afetiva a
encontrarmos um sentido existencial e
vivamos felizes.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS:
160 ANOS CONVIDANDO AO SENTIDO EXISTENCIAL

Reflitamos, a seguir, sobre este caso
narrado por Hilário Silva no livro O
Espírito de Verdade, psicografia de
Francisco Cândido Xavier, de modo que
sintamos uma profunda afetividade pelo
O Livro dos Espíritos e pelo Codificador
Allan Kardec.
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• Alla Ka de , o Codifi ado da Dout i a Espí ita,
naquela triste manhã de abril de 1860, estava
exausto, acabrunhado.
• Fazia f io.
• Muito e o a a o solidaç o da So iedade
Espírita de Paris e a promissora venda de livros,
escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os
Espíritos Superiores lhe haviam colocado nas mãos.
• A p ess o au e tava...
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• Missivas sa

sti as avolu ava -se à mesa.

• Qua do ais desale tado se ost ava, hega a
paciente esposa, Madame Rivail – a doce Gaby –, a
entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente
apresentada.
• O p ofesso a iu o e
carta singela.
• E leu:

• S . Alla Ka de :
• Respeitoso a aço.

ulho, e o t a do u a
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• Co a i ha g atid o, e eto-lhe o livro anexo, bem
como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo,
prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da
Humanidade, pois tenho fortes razões para isso.

• Sou e ade ado desde a
grande casa desta capital.

e i i e, t a alha do e

• H e a de dois a os asei-me com aquela que se
revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria
normalmente e tudo era alegria e esperança, quando,
no início deste ano, de modo inesperado, minha
Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira
moléstia.
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• Meu desespe o foi i des itível e julguei-me
condenado ao desamparo extremo.
• Se o fia ça e Deus, se ti do as e essidades
do homem do mundo e vivendo com as dúvidas
aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho
de tantos outros, ante a fatalidade...
• A p ova da sepa aç o ve e a-me, e eu não
passava, agora, de trapo humano.
• Faltava ao t a alho e eu hefe, eto e íspido,
ameaçava-me com a dispensa.
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• Mi has fo ças fugia .
• Na o a a dive sas vezes o Se a e a a ei pla eja do o
suicídio.
• Se ia f il,

o sei ada

– pensava.

• Su edia -se noites de insônia e dias de angústia. Em
madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo
me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie.
• Olhei e to o, o te pla do a o e te... E, ao fixa a
mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo
molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos
pés.
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• Su p ee dido, disti gui u
umedecera.

liv o ue o o valho

• To ei o volu e as
os e, p o u a do a luz o tiça
de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre
irritado e curioso:
• Esta o a salvou-me a vida. Leia-a com atenção e
tenha bom proveito. – A. Laurent.

• Estupefato, li a o a O Livro dos Espíritos, ao qual
acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às
suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a
faze dele o ue lhe ap ouve .
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• Ai da o stava da e sage ag ade i e tos
finais, a assinatura, a data e o endereço do
remetente.
• O Codifi ado dese pa otou, e t o, u exe pla
de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em
cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na
página do frontispício, levemente manchada, leu
com emoção não somente a observação a que o
missivista se referira, mas também outra, em letra
firme:
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• Salvou-me também. Deus abençoe as almas
que cooperaram em sua publicação. – Joseph
Perrier.
• Ap s a leitu a da a ta p ovide ial, o
Professor Rivail experimentou nova luz a
banhá-lo por dentro...
• Co hega do o liv o ao peito, a io i ava,
não mais em termos de desânimo ou
sofrimento, mas sim na pauta de radiosa
esperança.
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• E a p e iso o ti ua , des ulpa as i jú ias,
abraçar o sacrifício e desconhecer as
pedradas...
• Dia te de seu espí ito tu ilho ava o u do
necessitado de renovação e consolo.
• Alla Ka de leva tou-se da velha poltrona,
abriu a janela à sua frente, contemplando a via
pública, onde passavam operários e mulheres
do povo, crianças e velhinhos...

O LIVRO DOS ESPÍRITOS:
160 ANOS CONVIDANDO AO SENTIDO EXISTENCIAL

• O ot vel o ei o da G a de Revelaç o
respirou a longos haustos e, antes de
retomar a caneta para o serviço
costumeiro, levou o lenço aos olhos e
li pou u a l g i a...
Hilário Silva
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• Com certeza nestes 160 anos O Livro dos Espíritos já deve
ter salvado milhares de pessoas do suicídio. No entanto o
objetivo da Doutrina Espírita, que ele inaugura, não é
apenas o de manter os Espíritos reencarnados no corpo,
mas transformar moralmente a Humanidade pela aplicação
dos seus princípios na vida de cada um de nós, preparando
a regeneração da Terra, eliminando da face do planeta não
apenas o suicídio, mas também o aborto, a pena de morte,
a eutanásia, as guerras, a criminalidade, a corrupção, a
pedofilia e outras perversões da sexolatria, enfim todas as
chagas próprias produzidas pelo materialismo e pelo
pseudoespiritualismo.

PROPOSTA DESTE SEMINÁRIO E
O QUE MOTIVOU O TEMA

PROPOSTA DESTE SEMINÁRIO E O QUE MOTIVOU O TEMA

A Humanidade nos dias atuais vive a mais decisiva
fase do progresso intelecto-moral porque estamos
vivendo a Grande Transição, conforme diz Joanna
de Ângelis. Diferente de outros períodos da
história, o ser humano conquistou muita liberdade
de pensamento e ação com o progresso da
inteligência, o avanço da tecnologia e a
comunicação global. A crise, porém, é interna
porque essa mesma Humanidade ainda não
conquistou, em sua generalidade, a essencial
capacidade de amar uns aos outros.
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A proposta deste seminário traz duas
perspectivas: A primeira é apresentar O Livro
dos Espíritos como uma obra prática, aplicável
à nossa transformação intelecto-moral,
repleta de orientações claras de como é
possível modificar o nosso modo pensar e
sentir a vida, de modo que tenhamos uma
visão imortalista, considerando as Leis Divinas
numa perspectiva justa, amorosa e caridosa.
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A segunda proposta é demonstrar a
profundidade esclarecedora e consoladora da
obra pela sua capacidade de resolver
paradigmas antes insolúveis pela contribuição
meramente humana e que somente pela
intervenção dos Espíritos superiores e suas
respostas elevadíssimas recebemos as luzes
para as equações existenciais mais graves da
vida.
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• Para desenvolver o grande Projeto
Iluminativo de Jesus de implementação
do Consolador na Terra, iniciado com a
publicação de O Livro dos Espíritos
contou com uma tríade essencial para
implementar toda proposta iluminativa:
conhecimento, experiência e revelação.

OS 3 PILARES DA AUTORIDADE MORAL DE UMA IDEIA

REVELAÇÃO

IDEIAS
EVOLUCIONÁRIAS

CONHECIMENTO

EXPERIÊNCIA
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• Conhecimento: resulta de todos os esforços que
o Espírito imortal realiza, quando encarnado ou
desencarnado, para compreender e decodificar,
com finalidade evolutiva, os conteúdos
relacionados às Leis Divinas, tornando-se,
paulatinamente, consciente da Verdade. Essa é
a grande missão que o Espírito imortal traz
assinada na própria consciência, conforme
exarado na questão 115 de O Livro dos Espíritos.
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• Experiência: é a aquisição, pelo Espírito
imortal, de convicções e valores, ao
passar pelas diversas experiênciasdesafio, que constituem as expiações e
provas, e as experiências-estímulo que
auxiliam o Espírito a cumprir as Leis
Divinas. Ambas, quando bem utilizadas
pelo Espírito, geram experiênciasaprendizado.
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• Se o Espírito se encontra em sintonia com a Verdade
Universal, a experiência será amorosa, e ele obterá
uma conquista-aprendizado naquele mesmo
instante. Caso esteja em dissintonia com a Verdade,
deixando de buscar conhecimento e não se
entregando às orientações cristãs e dos Espíritos
superiores, a experiência lhe será dolorosa, e o
Espírito adiará a conquista-aprendizado para um
tempo indefinido, até que humilde o seu orgulho e
amanse a sua rebeldia, colocando-se como aprendiz
da Vida, em sintonia e identificação com as Leis
Divinas.
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• O conhecimento e a experiência
são resultado de um processo
anímico, fruto do esforço do
Espírito imortal em direção à
plenitude.
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• Revelação: resulta do auxílio espiritual fraterno
daqueles que já adquiriram muitas experiências e
profundo conhecimento das Leis Divinas, e que
trazem as suas experiências e conhecimentos para
aqueles que ainda estão por conquistá-los.
• Jesus foi o Revelador por excelência, que nos
ensinou a amar a Deus, como Pai amoroso, e as
Suas Leis. Os Espíritos superiores vêm em O Livro
dos Espíritos, em nome de Jesus, nos revelar aquilo
que o Cristo falou por meio de alegorias e
parábolas.
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• A revelação é resultado de um processo mediúnico,
no qual os Espíritos superiores, cumprindo as Leis
de Amor, Justiça e Caridade, Misericórdia e
Solidariedade, revelam o que já sabem e o que
experienciaram a médiuns com eles sintonizados,
com o fim de ajudar os Espíritos encarnados na
caminhada rumo à aquisição de conhecimento e
experiência.
• Todas as instruções dos Espíritos superiores,
portanto, provêm da fonte de suas experiências,
bem como da compreensão profunda e vivência das
Leis Divinas.
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• O Livro dos Espíritos foi o início de uma
revelação que marcou a uma nova era
para a Humanidade, trazendo para o
planeta o Consolador prometido por
Jesus. Somente a revelação que tivemos
com o Cristo a superou em magnitude.
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A CARACTERÍSTICA
CÓSMICA DE DEUS

A EXISTÊNCIA DE LEIS
MORAIS TÃO
CONCRETAS QUANTO
AS LEIS FÍSICAS

O PAPEL DE JESUS
EM NOSSAS VIDAS

O EXÍLIO E A
IMIGRAÇÃO DE
ESPÍRITOS NA
TERRA

A ORIGEM E A
DESTINAÇÃO DO
ESPÍRITO

A DESTINAÇÃO
PROGRESSIVA DO
PLANETA TERRA

A NATUREZA DO
CORPO
ESPIRITUAL

A PROGRAMAÇÃO
DA
REENCARNAÇÃO

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS NOVOS PARADIGMAS
PARA A HUMANIDADE

O termo "mudança de pa adig a u a
expressão introduzida por Thomas Kuhn,
historiador e filósofo, em seu livro publicado
em 1962, verdadeiro marco divisório, The
Structure of Scientific Revolutions (A
Estrutura das Revoluções Científicas). As
ideias de Kuhn auxiliaram a entender não
apenas como emerge uma nova perspectiva,
mas também como e por que quando
aparecem opiniões novas sempre se opõe
certa resistência durante algum tempo.
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A característica do novo paradigma é
envolver um princípio que já existia mas do
qual não nos apercebíamos. O que já existia
era aceito como parcial verdade, como um
aspecto de como as coisas ocorrem,
admitindo que ocorram também de forma
diferente. Por sua perspectiva mais ampla,
transforma o conhecimento tradicional e as
novas e persistentes observações,
conciliando as aparentes contradições.
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – capítulo
1 - NÃO VIM DESTRUIR A LEI – Comunicação de
Um Espírito Israelita (Mulhouse, 1861.)
S o chegados os tempos em que as ideias morais
devem desenvolver-se, para que se realizem os
progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas
devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de
liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas
não se pense que esse desenvolvimento se fará
sem lutas. Não, porque elas necessitam, para
chegar ao amadurecimento, de agitações e
discussões, a fim de atraírem a atenção das massas.
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“U a vez despertada a atenção, a
beleza e a santidade da moral tocarão
os Espíritos, e eles se dedicarão a uma
ciência que lhes traz a chave da vida
futura e lhes abre a porta da felicidade
eterna. Foi Moisés quem abriu o
caminho; Jesus continuou a obra; o
Espiritismo a concluirá.
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A missão de Allan Kardec no território
das ideias elevadas trouxe várias
oposições que a lógica dos argumentos, o
exemplo de verdadeiro cristão e a fé
inabalável em Deus tratou de superar,
mantendo-o firme na tarefa de investigar
os fenômenos físicos e morais para
codificar a Doutrina Espírita.
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Verificaremos, a seguir, alguns dos
paradigmas que O Livro dos Espíritos
desmistificou e outros que elucidou,
resolvendo contradições antes insolúveis.
Buscaremos identificar a elevação das ideias
e a sua aplicabilidade para a felicidade do
Espírito imortal.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
E O PARADIGMA
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Na introdução de O Livro dos Espíritos,
o Codificador inicia pelas definições dos
termos espiritual, espiritualista,
espiritualismo e espiritismo,
esclarecendo a diferença entre eles.
Vejamos a importância desse
esclarecimento para que as ideias
espíritas não ficassem a mercê das
interpretações pessoais.
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O Livro dos Espíritos – Allan Kardec - Introdução - Pa a
se designarem coisas novas são precisos termos novos.
Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a
confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas
palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista,
espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra,
para aplicá-los à doutrina dos Espíritos, fora multiplicar as
causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o
espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que
acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é
espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na
existência dos Espíritos ou em suas comunicações com o
mundo visível.
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...E vez das palavras espiritual, espiritualismo,
empregamos, para indicar a crença a que vimos de
referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja
forma lembra a origem e o sentido radical e que, por
isso mesmo, apresentam a vantagem de ser
perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo
espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos,
pois, que a doutrina espírita ou o Espiritismo tem por
princípio as relações do mundo material com os
Espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do
Espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os
espiritistas.
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A NATUREZA DE
DEUS
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HOMEM COM
DEUS

A FELICIDADE
ETERNA

A ORIGEM DOS
SERES ANGÉLICOS
E DEMONÍACOS

AS
CONSEQUÊNCIAS
DAS AÇÕES
HUMANAS

A ORIGEM DA
ALMA NO SER
HUMANO

A VIDA NO
MUNDO
ESPIRITUAL

A COMUNICAÇÃO
COM OS MORTOS

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E O PARADIGMA TEOLÓGICODOGMÁTICO

Todas essas questões eram fundamentadas pela
teologia judaico-cristã, por meio de argumentos
tidos como verdades incontestáveis da fé até a
publicação de O Livro dos Espíritos, que passou a
propor a fé raciocinada para se chegar à Verdade.
Com isso, vários dogmas foram questionados de
uma forma lógica, ressignificando o paradigma até
então vigente, fortalecendo a nossa relação
amorosa com Deus e a nossa destinação como
Espíritos imortais.
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Estudaremos, a seguir, algumas perguntas e
respostas que O Livro dos Espíritos oferece, que
ressignificam várias facetas do paradigma
teológico-dogmático. Nas perguntas
observaremos a imparcialidade e a inteligência
aguçada de Kardec. Nas respostas dos Espíritos
constataremos a elevação das ideias e que
muitas vezes impulsionavam o Codificador para
a continuidade e aprofundamento de suas
investigações.
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A NATUREZA DE DEUS
QUESTÃO 1. Que é Deus?
Deus a i telig ia sup e a, ausa p i
as oisas

ia de todas

QUESTÃO 4. Onde se pode encontrar a prova da
existência de Deus?
Nu axio a ue apli ais s vossas i ias. N o h
efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é
o a do ho e e a vossa az o espo de .
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A NATUREZA DE DEUS
QUESTÃO 10. Pode o homem compreender a

natureza íntima de Deus?
N o; falta-lhe pa a isso o se tido.
QUESTÃO 11. Será dado um dia ao homem
compreender o mistério da Divindade?
Qua do o ais tive o espí ito o s u e ido pela
matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver
ap oxi ado de Deus, ele o ve e o p ee de .
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A RELAÇÃO DO HOMEM COM
DEUS
QUESTÃO 963: Com cada homem,

pessoalmente Deus se ocupa? Não é Ele
muito grande e nós muito pequeninos para
que cada indivíduo em particular tenha, a
seus olhos, alguma importância?
Deus se o upa o todos os se es ue iou,
por mais pequeninos que sejam. Nada, para
Sua o dade, destituído de valo .
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A RELAÇÃO DO HOMEM COM
DEUS
QUESTÃO 964. Mas, será necessário que Deus atente em
cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou punir?
Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para
Ele?
Deus te Suas leis a ege e todas as vossas aç es. Se as
violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um
homem comete um excesso qualquer, Deus não profere
contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo: Foste
guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite; as enfermidades e
muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí
a pu iç o; o esultado da i f aç o da lei. Assi e tudo.
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AS CONSEQUÊNCIAS DAS
AÇÕES HUMANAS
QUESTÃO 965: Têm alguma coisa de material as
penas e gozos da alma depois da morte?
N o pode se ate iais, di-lo o bom-senso, pois
que a alma não é matéria. Nada têm de carnal essas
penas e gozos; entretanto, são mil vezes mais vivos
do que os experimentais na Terra, porque o Espírito,
uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a
at ia o lhe e ota as se saç es.
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AS CONSEQUÊNCIAS DAS
AÇÕES HUMANAS
QUESTÃO 974. Donde procede a doutrina do fogo
eterno?
I age , se elha te a ta tas out as, to ada o o
ealidade.
a) - Mas, o temor desse fogo não produzirá bom
resultado?
Vede se se ve de f eio, es o e t e os ue o e si a .
Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a
repelir, causareis uma impressão que não será
duradoura, nem salutar.
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A FELICIDADE ETERNA
QUESTÃO 171. Em que se funda o dogma da
reencarnação?
Na justiça de Deus e a evelaç o, pois i essa te e te
repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos
uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que
seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos
aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não
são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas
se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos
se e iss o.
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A FELICIDADE ETERNA
QUESTÃO 921. Concebe-se que o homem será feliz na

Terra, quando a Humanidade estiver transformada.
Mas, enquanto isso se não verifica, poderá
conseguir uma felicidade relativa?
O ho e
uase se p e o o ei o da sua p p ia
infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males
se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão
grande quanto o comporte a sua existência
g ossei a.
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A ORIGEM DA ALMA NO SER
HUMANO
QUESTÃO 607. Dissestes (190) que o estado da alma

do homem, na sua origem, corresponde ao estado da
infância na vida corporal, que sua inteligência
apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde
passa o Espírito essa primeira fase do seu
desenvolvimento?
Nu a s ie de exist ias ue p e ede o pe íodo
a que chamais Humanidade.
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A ORIGEM DA ALMA NO SER
HUMANO
QUESTÃO 607 a) - Parece que, assim, se pode considerar a
alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres
inferiores da criação, não?
J
o disse os ue todo e a Natu eza se e adeia e
tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estais
longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora,
se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida,
conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho
preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o
princípio inteligente sofre uma transformação e se torna
Espírito.
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A ORIGEM DA ALMA NO SER
HUMANO
E t a então no período da humanização,
começando a ter consciência do seu futuro,
capacidade de distinguir o bem do mal e a
responsabilidade dos seus atos. Assim, à fase da
infância se segue a da adolescência, vindo depois a
da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa
alguma há de humilhante para o homem. Sentir-seão humilhados os grandes gênios por terem sido
fetos informes nas entranhas que os geraram?
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A ORIGEM DA ALMA NO SER
HUMANO
Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua
inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe
sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a
sabedoria das leis que regem a harmonia do Universo.
Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável
harmonia, mediante a qual tudo é solidário na Natureza.
Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um
fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora
blasfemar da Sua bondade, que se estende por sobre
todas as suas iatu as.
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A ORIGEM DOS ANJOS E
DEMÔNIOS
QUESTÃO 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos,
serafins, formam uma categoria especial, de natureza
diferente da dos outros Espíritos?
Não; são os Espíritos puros: os que se acham no mais alto
grau da escala e reúnem todas as perfeições.
QUESTÃO 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da
escala?
Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos
dito: uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram
depressa; outros, gastaram mais ou menos tempo para
hega pe feiç o.
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A ORIGEM DOS ANJOS E
DEMÔNIOS
QUESTÃO 131. Há demônios, no sentido que se dá a esta
palavra?
Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas,
porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres
destinados eternamente ao mal e a permanecerem
eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se
encontram no mundo inferior em que habitais e em outros
semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um
Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo
po eio das a o i aç es ue p ati a e seu o e.
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A VIDA NO MUNDO
ESPIRITUAL
QUESTÃO 87. Ocupam os Espíritos uma região
determinada e circunscrita no espaço?
Est o po toda pa te. Povoa i fi ita e te os espaços
infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado,
observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes,
pois que os Espíritos são uma das potências da Natureza e
os instrumentos de que Deus se serve para execução de
Seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a
toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos
adia tados.
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A VIDA NO MUNDO
ESPIRITUAL
QUESTÃO 1012. Haverá no Universo lugares circunscritos
para as penas e gozos dos Espíritos segundo seus
merecimentos?
J espo de os a esta pe gu ta. As pe as e os gozos s o
inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de
si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E
como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito
ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra
coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos
felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos
adia tado o u do e
ue ha ita .
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A COMUNICAÇÃO COM OS
MORTOS
QUESTÃO 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em
nossos atos?
Muito ais do ue i agi ais. I flue a tal po to, ue, de
ordinário, são eles que vos dirigem.
QUESTÃO 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram
profanação as comunicações com o além-túmulo?
N o pode have isso p ofa aç o, ua do haja e olhi e to e
quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente.
A prova de que assim é tendes no fato de que os Espíritos que vos
consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentemse felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco.
Haveria profanação, se isso fosse feito levia a e te.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E
OS PARADIGMAS
CIENTÍFICOS

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS
CIENTÍFICOS

Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan
Kardec narra uma das questões mais
significativas em termos de ciência de
observação que faz da ciência espírita algo
único em seu modo de investigar e de obter
resultados sérios e comprováveis. Ele deixa
la o o o o p p io fe
e o i te veio
sugerindo a forma de estudar os fenômenos
espíritas. Isso é algo inédito nos paradigmas da
ciência. Analisemos o trecho a seguir:

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS
CIENTÍFICOS

As p i ei as a ifestaç es i telige tes se p oduzi a
por meio de mesas que se levantavam e, com um dos
pés, davam certo número de pancadas, respondendo
desse modo - sim, ou - não, conforme fora
convencionado, a uma pergunta feita. Até aí nada de
convincente havia para os cépticos, porquanto bem
podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveramse depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio
das letras do alfabeto: dando o móvel um número de
pancadas correspondente ao número de ordem de cada
letra, chegava-se a formar palavras e frases que
respondiam às questões propostas...
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CIENTÍFICOS

A precisão das respostas e a correlação que denotavam
com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso
que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza,
declarou que era Espírito ou Gênio, declinou um nome e
prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui
uma circunstância muito importante, que se deve
assinalar. É que ninguém imaginou os Espíritos como
meio de explicar o fenômeno; foi o próprio fenômeno
que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das
ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma
base ao raciocínio. Não é aqui o caso...

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS
CIENTÍFICOS

Tal eio de o espo d ia e a, po
, de o ado e
incômodo. O Espírito (e isto constitui nova circunstância
digna de nota) indicou outro. Foi um desses seres
invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a
uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma
folha de papel, a cesta é posta em movimento pela
mesma potência oculta que move as mesas; mas, em vez
de um simples movimento regular, o lápis traça por si
mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações
de muitas páginas sobre as mais altas questões de
filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., e
com tanta rapidez quanta se se escrevesse com a mão.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS
CIENTÍFICOS

O conselho foi dado simultaneamente na América, na
França e em diversos outros países. Eis em que termos o
deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais
fervorosos adeptos da doutrina e que, havia muitos
anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos
Espí itos: Vai us a , o apose to ao lado, a esti ha;
amarra-lhe um lápis; coloca-a sobre o papel; põe-lhe os
teus dedos so e a o da Algu s i sta tes ap s, a esta
entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta
f ase: Proíbo expressamente que transmitas a quem
quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez
ue esc eve , esc eve ei melho .”

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS CIENTÍFICOS

A VISÃO
MATERIALISTA

AS PROPRIEDADES
DA MATÉRIA

A NATUREZA DO
HOMEM

O CONCEITO DE
ENERGIA

O TEMPO E O
ESPAÇO
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A VISÃO MATERIALISTA
QUESTÃO 147. Por que é que os anatomistas, os

fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a
ciência da Natureza, são, com tanta frequência,
levados ao materialismo?
O fisiologista efe e tudo ao ue v . O gulho dos
homens, que julgam saber tudo e não admitem haja
coisa alguma que lhes esteja acima do
entendimento. A própria ciência que cultivam os
enche de presunção. Pensam que a Natureza nada
lhes pode o se va o ulto.
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A VISÃO MATERIALISTA
QUESTÃO 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma

consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao
homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se
daí concluir que são perigosos?
N o exato ue o ate ialis o seja u a consequência desses
estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão
de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce
que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse,
e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que
bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que
encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma
o a da salvaç o e a ela se aga a o p essu osa e te.
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AS PROPRIEDADES DA
MATÉRIA
QUESTÃO 29. A ponderabilidade é um atributo

essencial da matéria?
Da at ia o o a e te deis, si ; o,
porém, da matéria considerada como fluido
universal. A matéria etérea e sutil que constitui
esse fluido vos é imponderável. Nem por isso,
entretanto, deixa de ser o princípio da vossa
at ia pesada.
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AS PROPRIEDADES DA
MATÉRIA
QUESTÃO 30. A matéria é formada de um só ou de
muitos elementos?
De u s ele e to p i itivo. Os o pos ue
considerais simples não são verdadeiros elementos, são
transformações da matéria primitiva.
QUESTÃO 31. Donde se originam as diversas
propriedades da matéria?
S o odifi aç es ue as ol ulas ele e ta es
sofrem, por efeito da sua união, em certas
i u st ias.
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AS PROPRIEDADES DA
MATÉRIA
QUESTÃO 32. De acordo com o que vindes de

dizer, os sabores, os odores, as cores, o som,
as qualidades venenosas ou salutares dos
corpos não passam de modificações de uma
única substância primitiva?
Se dúvida e ue s existe devido
disposição dos órgãos destinados a percebêlas.
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AS PROPRIEDADES DA
MATÉRIA

QUESTÃO 33. A mesma matéria elementar

é suscetível de experimentar todas as
modificações e de adquirir todas as
propriedades?
Si e isso o ue se deve e te de ,
ua do dize os ue tudo est e tudo!
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AS PROPRIEDADES DA
MATÉRIA

QUESTÃO 36. O vácuo absoluto existe

em alguma parte no Espaço
universal?
N o, o h o v uo. O ue te pa e e
vazio está ocupado por matéria que te
escapa aos sentidos e aos
i st u e tos.
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A NATUREZA DO HOMEM
QUESTÃO 592. Se, pelo que toca à inteligência,

comparamos o homem e os animais, parece
difícil estabelecer-se uma linha de
demarcação entre aquele e estes, porquanto
alguns animais mostram, sob esse aspecto,
notória superioridade sobre certos homens.
Pode essa linha de demarcação ser
estabelecida de modo preciso?
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A NATUREZA DO HOMEM
A este espeito o pleto o desa o do e t e os vossos fil sofos.
Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja
um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que
desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se
muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do
que muitos destes. A Natureza lhes deu tudo o que o homem é
obrigado a inventar com a sua inteligência, para satisfação de suas
necessidades e para sua conservação. Seu corpo se destrói, como o
dos animais, é certo, mas ao seu Espírito está assinado um destino
que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre.
Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos! Não sabeis
distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar
e Deus.
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CONCEITO DE ENERGIA
QUESTÃO 83. Os Espíritos têm fim? Compreende-se que seja
eterno o princípio donde eles emanam, mas o que perguntamos é
se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais
ou menos longo, o elemento de que são formados não se
dissemina e volta à massa donde saiu, como sucede com os corpos
materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo
possa não ter fim.
H
uitas oisas ue o o p ee deis, po ue te des li itada a
inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho
não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o
ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência
dos Espíritos o te fi . É tudo o ue pode os, po ago a, dize .
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O TEMPO E O ESPAÇO
QUESTÃO 89. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o
espaço?
Si , as faze -no com a rapidez do pensamento.
QUESTÃO 90. O Espírito que se transporta de um lugar a outro
tem consciência da distância que percorre e dos espaços que
atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer
ir?
D -se uma e outra coisa. O Espírito pode perfeitamente, se o
quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa
distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da
sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos
depu ada.
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O TEMPO E O ESPAÇO
QUESTÃO 92. Têm os Espíritos o dom da ubiquidade?
Por outras palavras: um Espírito pode dividir-se, ou
existir em muitos pontos ao mesmo tempo?
N o pode have divis o de u
es o Espí ito; as,
cada um é um centro que irradia para diversos lados.
Isso é que faz parecer estar um Espírito em muitos
lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente.
No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito
lo ge os seus aios. Co tudo, o se divide.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
E OS PARADIGMAS
FILOSÓFICOS
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS – ALLAN KARDEC – CONCLUSÃO
PARTE I

Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o
brinquedo dos patinhos imantados que, sob a ação do imã,
se movimentam em todas as direções numa bacia com
água, dificilmente poderia compreender que ali está o
segredo do mecanismo do Universo e da marcha dos
mundos. O mesmo se dá com quem, do Espiritismo,
apenas conhece o movimento das mesas, em o qual só vê
um divertimento, um passatempo, sem compreender que
esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e
até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação
com as mais graves questões da ordem social.
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“Efetiva e te, para o observador superficial, que relação
pode ter com a moral e o futuro da Humanidade uma
mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita se
lembrará de que de uma simples panela a ferver e cuja
tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre
desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que
o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias.

Pois bem! Sabei, vós que não credes senão no que
pertence ao mundo material, que dessa mesa, que gira e
vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim
como a solução dos problemas que nenhuma filosofia
pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de
boa-fé e os adjuro a que digam se se deram ao trabalho de
estudar o que criticam.
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“Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o
crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma
coisa que se não conhece, que se não sondou com o
escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar
prova de leviandade e triste mostra de falta de critério.
Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia
como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso
tratamento encontraria e teria merecido as honras do
exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela,
porém, dos Espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um
simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da
fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes,
abstração da sua origem. Suponde que este livro é obra de
um homem e dizei, do íntimo e em consciência, se, depois de
o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria.
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ÉTICA E LEIS
DIVINAS

A ESSÊNCIA DA
CONSCIÊNCIA

INATISMO X
CONHECIMENTO
ADQUIRIDO

A ORIGEM E O
PROPÓSITO DA
VIDA

LIVRE-ARBÍTRIO X
DETERMINISTO

A CAUSA DO
SOFRIMENTO NO
MUNDO
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ÉTICA E LEIS DIVINAS
QUESTÃO 614. Que se deve entender por lei natural?
A lei atu al a lei de Deus. É a ú i a ve dadei a pa a a
felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar
de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta.
QUESTÃO 619. A todos os homens facultou Deus os meios
de conhecerem Sua lei?
Todos pode o he -la, mas nem todos a compreendem.
Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os
que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a
compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o
p og esso se efetue.
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INATISMO X CONHECIMENTO
ADQUIRIDO
QUESTÃO 218. Encarnado, conserva o Espírito algum vestígio das
percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas
existências anteriores?
Gua da vaga le
a ça, ue lhe d o ue se chama ideias inatas.
a) - Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas?
N o; os o he i e tos ad ui idos e ada exist ia o ais se
perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre os tem presentes.
Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente;
porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não
fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova
existência, o ponto de partida, para o Espírito, é o em que, na
exist ia p e ede te, ele fi ou.
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LIVRE-ARBÍTRIO X
DETERMINISMO
QUESTÃO 122. Como podem os Espíritos, em sua origem,
quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da
liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum
princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma
senda de preferência a outra?
O liv e-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a
consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a
escolha fosse determinada por uma causa independente da
vontade do Espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas
influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que
se contém na grande figura emblemática da queda do homem e
do pecado original: uns cederam à tentação, out os esisti a .
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LIVRE-ARBÍTRIO X
DETERMINISMO
QUESTÃO 393. Como pode o homem ser responsável
por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como
pode aproveitar da experiência de vidas de que se
esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência
lhe servissem de lição, se se recordasse do que as tenha
podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se
recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a
primeira e eis que então está sempre a recomeçar.
Como conciliar isto com a justiça de Deus?
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LIVRE-ARBÍTRIO X
DETERMINISMO
E ada ova exist ia, o ho e disp e de ais i telig ia e
melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se se
lembrasse de todo o passado? Quando o Espírito volta à vida anterior
(a vida espírita), diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida
pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer,
assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação
em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que
vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube
aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento
e pede a Espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova
empresa que sobre si toma, ciente de que o Espírito, que lhe for dado
por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas
faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu.
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LIVRE-ARBÍTRIO X
DETERMINISMO
Te des essa i tuiç o no pensamento, no desejo criminoso
que frequentemente vos assalta e a que instintivamente
resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos
princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da
consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do
passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já
vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com
coragem aquelas provas e resiste, o Espírito se eleva e
ascende na hierarquia dos Espíritos, ao voltar para o meio
deles.
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A ESSÊNCIA DA CONSCIÊNCIA

QUESTÃO 621. Onde está escrita a lei de
Deus?
Na o s i ia.
a) - Visto que o homem traz em sua
consciência a lei de Deus, que necessidade
havia de lhe ser ela revelada?
Ele a es ue e a e desp eza a. Quis e t o
Deus lhe fosse le
ada.
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A ESSÊNCIA DA CONSCIÊNCIA
QUESTÃO 876. Posto de parte o direito que a lei humana
consagra, qual a base da justiça,
segundo a lei natural?
Disse o C isto: Queira cada um para os outros o que quereria
para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra
da verdadeira justiça, fazendo que cada um
deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como
deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância,
trate o homem de saber como quereria que com ele
procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do
que a própria consciência não lhe podia Deus have dado.
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A ORIGEM E O PROPÓSITO
DA VIDA

QUESTÃO 540 [...] "É assim que tudo serve,

que tudo se encadeia na Natureza, desde
o átomo primitivo até o arcanjo, que
também começou pelo átomo. Admirável
lei de harmonia, que o vosso acanhado
espírito ainda não pode apreender em seu
conjunto."
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A ORIGEM E O PROPÓSITO
DA VIDA
QUESTÃO 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros
maus?
"Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A
cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os
fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da
verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles
encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus
lhes impõe é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns
aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que
lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em
que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da
prometida felicidade."
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A CAUSA DO SOFRIMENTO
NO MUNDO
QUESTÃO 931. Por que são mais numerosas, na sociedade,
as classes sofredoras do que as felizes?
Ne hu a pe feita e te feliz e o ue julgais se a
felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O
sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder
ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas
sofredoras são mais numerosas, por ser a Terra lugar de
expiação. Quando a houver transformado em morada do
bem e de Espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí e
ela lhe se o pa aíso te est e.
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PARADIGMAS PSICOLÓGICOS E
PSIQUIÁTRICOS
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
QUESTÃO 455. Resumo teórico do sonambulismo,
do êxtase e da dupla vista
Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que
um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre
a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque
é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos
fenômenos que a caracterizam é o da clarividência
independente dos órgãos ordinários da vista.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
Fu da -se os que contestam este fato em que o
sonâmbulo nem sempre vê, e à vontade do
experimentador, como com os olhos. Será de
admirar que difiram os efeitos, quando diferentes
são os meios? Será racional que se pretenda obter os
mesmos efeitos, quando há e quando não há o
instrumento? A alma tem suas propriedades, como
os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas
e não por analogia.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
De uma causa única se originam a clarividência do
sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É
um atributo da alma, uma faculdade inerente a
todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós
e cujos limites não são outros senão os assinados à
própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares
aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que
seja a longitude.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a
Providência nos dá a prova irrecusável da existência e da
independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua
emancipação. Abre-nos dessa maneira, o livro do nosso destino.
Quando o sonâmbulo descreve o que se passa a distância, é evidente
que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente
transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois,
alguma coisa dele e, não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo,
necessariamente é sua alma, ou Espírito. Enquanto o homem se perde
nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das
causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os
olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de
estudarmos a psicologia experimental.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
O êxtase é o estado em que a independência da alma, com relação ao
corpo, se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma,
palpável.
No sonho e no sonambulismo, o Espírito anda em giro pelos mundos
terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos
Espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que,
todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque, se os
transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao
corpo. Cerca-o então resplendente e desusado fulgor, inebriam-no
harmonias que na Terra se desconhecem, indefinível bem-estar o
invade: goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode
dizer que pousa um pé no limiar da eternidade.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
[...] A emancipação da alma se verifica às vezes no
estado de vigília e produz o fenômeno conhecido
pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a
faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e
sente além dos limites dos sentidos humanos.
Percebe o que exista até onde estende a alma a sua
ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, e
como por uma espécie de miragem.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
[...] O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a
dupla vista são efeitos vários, ou de modalidades
diversas, de uma mesma causa. Esses fenômenos,
como os sonhos, estão na ordem da Natureza. Tal a
razão por que hão existido em todos os tempos. A
História mostra que foram sempre conhecidos e até
explorados desde a mais remota antiguidade e neles
se nos depara a explicação de uma imensidade de
fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por
sobrenaturais.
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ESPIRITISMO E PSICOLOGIA
O Livro dos Espíritos – Conclusão – item VIII:
[...] O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas,
perguntamos, por nossa vez: Antes que viesse o Cristo, não tinham os
homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se
acha contida no Decálogo? Dir-se-á, por isso, que a moral de Jesus era
inútil? Perguntaremos, ainda, aos que negam utilidade à moral
espírita: Por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que,
exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade, são os
primeiros a violar-lhe o preceito capital: o da caridade universal? Os
Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua
utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam
sido ensinadas sob a forma alegórica. E, justamente com a moral,
trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia.
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ORIGEM E FINALIDADE DO
EGO
QUESTÃO 907. Será substancialmente mau o
princípio originário das paixões, embora esteja
na Natureza?
N o; a paix o est o ex esso de ue se
acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe
dá origem foi posto no homem para o bem, tanto
que as paixões podem levá-lo à realização de
grandes coisas. O abuso que delas se faz é que
ausa o al.
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ORIGEM E FINALIDADE DO
EGO
QUESTÃO 908. Como se poderá determinar o limite
onde as paixões deixam de ser boas para se
tornarem más?
As paix es s o o o u o el, ue s te
utilidade quando governado e que se torna perigoso
desde que passe a governar. Uma paixão se torna
perigosa a partir do momento em que deixais de
poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo
qualquer para v s es os, ou pa a out e .
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ORIGEM E FINALIDADE DO
EGO

QUESTÃO 909. Poderia sempre o homem,
pelos seus esforços, vencer as suas más
inclinações?
Si , e, frequentemente, fazendo esforços
muito insignificantes. O que lhe falta é a
vontade. Ah! Quão poucos dentre vós
fazem esforços!
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ORIGEM E FINALIDADE DO
EGO
QUESTÃO 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis,
que a vontade seja impotente para dominá-las?
H
uitas pessoas ue dize : Quero, mas a vontade só
lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas
fi a
ue o seja o o ue e . Qua do o ho e crê
que não pode vencer as suas paixões, é que seu Espírito se
compraz nelas, em consequência da sua inferioridade.
Compreende a sua natureza espiritual aquele que as
procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do
Espí ito so e a at ia.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E OS PARADIGMAS PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS

ORIGEM DO VAZIO
EXISTENCIAL
QUESTÃO 943. Donde nasce o desgosto da vida, que,
sem motivos plausíveis, se apodera de certos
indivíduos?
Efeito da o iosidade, da falta de f e, ta
, da
saciedade.
Pa a a uele ue usa de suas fa uldades o fi útil e
de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho
nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente.
Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência
e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais
s lida e ais du vel ue o espe a.
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TRANSTORNOS MENTAIS E
OBSESSÃO

QUESTÃO 459. Influem os Espíritos em

nossos pensamentos e em nossos
atos?
Muito ais do ue i agi ais.
Influem a tal ponto, que, de ordinário,
s o eles ue vos di ige .
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TRANSTORNOS MENTAIS E
OBSESSÃO
QUESTÃO 471. Quando experimentamos uma
sensação de angústia, de ansiedade
indefinível, ou de íntima satisfação, sem que
lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la
unicamente a uma disposição física?
É uase se p e efeito das o u i aç es e
que inconscientemente entrais com os
Espíritos, ou da que com eles tivestes durante
o so o.
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TRANSTORNOS MENTAIS E
OBSESSÃO
QUESTÃO 466. Por que permite Deus que Espíritos nos
excitem ao mal?
Os Espí itos i pe feitos s o i st u e tos p p ios a p
em prova a fé e a constância dos homens na prática
dobem. Como Espírito que és, tens que progredir na
ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal,
para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te
colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam
influências más, é que as atrais, desejando o mal;
porquanto os Espíritos inferiores correm a te auxiliar no
mal, logo que desejes praticá-lo.
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TRANSTORNOS MENTAIS E
OBSESSÃO
S quando queiras o mal, podem eles ajudarte para a prática do mal. Se fores propenso ao
assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de
Espíritos a te alimentarem no íntimo esse
pendor. Mas, outros também te cercarão,
esforçando-se por te influenciarem para o
bem, o que restabelece o equilíbrio da balança
e te deixa se ho dos teus atos.
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LOUCURA
QUESTÃO 375. Qual, na loucura, a situação do Espírito?
O Espí ito, ua do e li e dade, e e e di eta e te suas
impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado,
porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência
de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou
o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes
dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego; se o
ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão, que
preside às manifestações da inteligência, o atacado ou modificado,
parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o
Espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma
perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo,
tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter.
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LOUCURA
QUESTÃO 375 a) - Então, o desorganizado é sempre o corpo e
não o Espírito?
Exata e te; as, o v
o pe de de vista ue, assi
como o Espírito atua sobre a matéria, também esta reage
sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer
impressionar-se o Espírito temporariamente com a alteração
dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões.
Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo
tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por
exercer sobre o Espírito uma influência, de que ele não se
libertará senão depois de se haver libertado de toda impressão
material.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS E A
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O REINADO DO BEM NA
TERRA
QUESTÃO 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra

o reinado do bem?
O e ei a
a Te a ua do, e t e os Espí itos
que a vêm habitar, os bons predominarem, porque,
então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte
do bem e da felicidade. Por meio do progresso
moral e praticando as leis de Deus é que o homem
atrairá para a Terra os bons Espíritos e dela afastará
os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão
quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo.
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O REINADO DO BEM NA
TERRA

Predita foi a transformação da
Humanidade e vos avizinhais do momento
em que se dará, momento cuja chegada
apressam todos os homens que auxiliam o
progresso. Essa transformação se
verificará por meio da encarnação de
Espíritos melhores, que constituirão na
Terra uma geração nova.
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O REINADO DO BEM NA
TERRA
Então, os Espíritos dos maus, que a morte vai
ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a
marcha das coisas serão daí excluídos, pois que
viriam a estar deslocados entre os homens de bem,
cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos
novos, menos adiantados, desempenhar missões
penosas, trabalhando pelo seu próprio
adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão
pelo de seus irmãos mais atrasados.
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O REINADO DO BEM NA
TERRA
Neste banimento de Espíritos da Terra transformada,
não percebeis a sublime alegoria do Paraíso perdido e,
na vinda do homem para a Terra em semelhantes
condições, trazendo em si o gérmen de suas paixões e
os vestígios da sua inferioridade primitiva, não
descobris a não menos sublime alegoria do pecado
original? Considerado deste ponto de vista, o pecado
original se prende à natureza ainda imperfeita do
homem que, assim, só é responsável por si mesmo,
pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais.
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O REINADO DO BEM NA
TERRA
Todos v s, ho e s de f e de oa-vontade, trabalhai,
portanto, com ânimo e zelo na grande obra da
regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que
houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz!
Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e
decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a
fonte de todas as suas alegrias! Terão que sofrer
privações muito mais numerosas do que os gozos de que
desfrutaram! Ai, sobretudo, dos egoístas! Não acharão
ue os ajude a a ega o fa do de suas is ias.
SÃO LUÍS

