




EXISTEM CHAKRAS? 



No Movimento Espírita, muitas pessoas estranham 
o uso da palavra chakra. Dizem que isso é 
Esoterismo e não Espiritismo, ou baseiam as suas 
alegações no fato de que Allan Kardec não 
abordou diretamente o assunto. 

Será que posturas assim não seriam uma tentativa 
de dogmatizar a Doutrina Espírita, que não é 
teológico-dogmática? 



É importante lembrar que nas obras 
básicas Allan Kardec trabalhou com as 
generalidades dos fenômenos e dos fatos 
espíritas. As especificidades seriam 
reveladas posteriormente, conforme ele 
próprio afirmou. 



Será que todas as nuanças do 
funcionamento das Leis Divinas 
naturais e todo o conhecimento 
universal estariam contidos em 
apenas cinco obras? O bom-senso diz 
que não. 



Aprofundemos as nossas reflexões. 
Estudando atentamente O Livro dos Espíritos, 
veremos que o próprio Codificador referiu-se, 
sim, ao assunto. É verdade que ele não 
utilizou a palavra sânscrita chakra, mas 
empregou a expressão centro vital, que é a 
mesma coisa. 



Reflitamos com as questões 146 e 146-a de O Livro dos 
Espíritos:  

Questão 146. A alma tem, no corpo, sede determinada e 
circunscrita? 

“Não; porém, nos grandes gênios, em todos os que 
pensam muito, ela reside mais particularmente na 
cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração 
naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por 
objeto a Humanidade.” 



a) Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma 
num centro vital?  

“Quer isso dizer que o Espírito habita de preferência essa 
parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de 
convergência de todas as sensações. Os que a situam no 
que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem 
com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a 
sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que 
servem para as manifestações intelectuais e morais.” 



Reflitamos sobre estas afirmações 
dos Espíritos superiores da 
Humanidade, que nos legaram a 
Doutrina Espírita: eles estão falando 
do corpo físico ou do perispírito? 



As neurociências já comprovaram que não é o coração que 
sente as emoções, mas o cérebro. Por que, então, os 
Benfeitores afirmaram que a alma ocupa principalmente o 
coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm 
todas por objeto a Humanidade? Porque eles não estavam 
se referindo ao corpo físico, mas ao perispírito, muito mais 
complexo em sua fisiologia do que o corpo e, mais 
especificamente, ao centro vital do coração, ou quarto 
chakra, denominado chakra do amor, cuja virtude 
equilibradora é a compaixão. 



Na questão seguinte, isso fica muito claro, quando eles 
informam que a sede da alma se encontra 
especialmente nos órgãos que servem para as 
manifestações intelectuais e morais. Com relação às 
manifestações intelectuais, podemos inferir que se trata 
do cérebro; com relação, porém, às manifestações 
morais, que órgãos no corpo físico teriam essa função? 
Ora, esses órgãos não estão no corpo físico, mas no 
corpo perispiritual. 



Allan Kardec pergunta se a alma se situa num centro vital, ou 
seja, num chakra, e os Benfeitores respondem que o Espírito 
habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser 
aí o ponto de convergência de todas as sensações. Podemos 
refletir que eles estão falando do perispírito e dos seus 
órgãos específicos, os centros vitais ou chakras, órgãos das 
manifestações morais, que não têm correspondentes no 
corpo físico, apenas estão ligados a este por meio dos plexos 
nervosos e das glândulas endócrinas. 



É claro que não era cabível, em O Livro dos Espíritos, 
o Codificador abordar as minúcias da fisiologia do 
perispírito, que é bastante complexo, muito mais do 
que o corpo físico. Se para estudar o corpo físico as 
ciências da saúde dispõem de dezenas de 
compêndios volumosos, será que o estudo do 
perispírito, por sua complexidade, caberia em apenas 
algumas linhas de uma obra ou mesmo de cinco? 



Estudamos os chakras há muitos anos, 
analisando-os pelo prisma moral, isto é, 
enfocando as virtudes que geram a 
harmonia de cada um deles. Conhecê-las, 
para poder senti-las e vivenciá-las, é 
fundamental para o nosso equilíbrio físico, 

psíquico e espiritual.. 



Por isso, a questão que se apresenta vai 
além da utilização de nomenclaturas – 
chakra, centro vital ou centro de força. 
Nossa intenção é atermo-nos ao exercício 
das virtudes relacionadas ao cumprimento 
das Leis Divinas. 



Na literatura espírita, os estudos referentes ao 
funcionamento do perispírito têm sido amplos, com 
utilização ou não da palavra chakra. 

As referências mais vastas sobre os chakras aparecem nas 
obras de André Luiz, que utiliza a expressão centros de 
força. Podemos encontrá-las nos livros: Evolução em Dois 
Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Missionários da 
Luz, Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino e Entre a Terra 
e o Céu.  



Manoel Philomeno de Miranda, em várias de suas obras, 
psicografadas por Divaldo Franco, cita os chakras. Já em 
1970, no livro Nos Bastidores da Obsessão, publicado pela 
Feb, capítulo 3, Philomeno diz o seguinte: Ativados os 
chakras (*), através dos passes habilmente aplicados, a 
paciente desdobrada parcialmente pelo sono físico pareceu 
sofrer um delíquio... (*) Chakra é uma palavra sânscrita 
que significa roda... – Nota do Autor espiritual. 



Joanna de Ângelis, nos anos 1980 do século passado, lega-nos a 
obra Estudos Espíritas, publicada pela Feb, em cujo capítulo 4 
aborda o perispírito: 

“Desde épocas imemoriais, a filosofia hindu, estudando as suas 
manifestações no ser reencarnado, relacionou-o com os chakras* 
ou centros vitais que se encontram em perfeito comando dos 
órgãos fundamentais da vida...” (destaques nossos) 

*Chakra – Palavra sânscrita que significa roda. Igualmente 
conhecida, em páli, como chakka. – nota da Autora espiritual.  



Os chakras fazem parte do perispírito e estão de 
acordo com as Leis Divinas naturais. Não são uma 
invenção esotérica de orientais místicos e 
desprovidos de bom-senso, como muitos 
companheiros, inclusive do ideal espírita, pensam. 
Estudá-los, então, significa compreender a fisiologia 
do perispírito e suas manifestações. 



Usamos neste seminário o sistema de classificação da 
psicologia tibetana, que estuda não só os chakras 
com base nas suas funções morais, mas também as 
virtudes que os equilibram. Nosso estudo está, pois, 
em conformidade com o que lemos na questão 146-a 
de O Livro dos Espíritos.  

Existem outros tipos de classificação. 



 

Ainda com relação aos sistemas de 
classificação, é importante lembrar que 
o próprio Codificador, na questão 100 
de O Livro dos Espíritos, ao abordar a 
escala espírita, afirma que as 
classificações nada têm de absolutas: 
 



 

[...] “Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação 
científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos 
racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, 
quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural 
que inquiridos sobre este ponto, hajam os Espíritos divergido quanto 
ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. 
Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição 
aparente, sem refletir que os Espíritos nenhuma importância ligam 
ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. 
Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, 
numa palavra, os sistemas.”  

 



 

E não é somente Allan Kardec que aborda a 
questão da relatividade dos sistemas 
classificatórios. Os Benfeitores da Humanidade 
também falam disso na resposta da questão 648 
de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec 
apresenta uma classificação das Leis Divinas 
naturais: 

 



 

 

Que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as 
leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, 
sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, 
amor e caridade? 

“Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e de natureza 
a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, 
pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, 
como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que 
todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. 
A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem 
adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras.” 

 



 

 

No sistema que utilizamos, o prisma que focalizamos 
é o das manifestações morais com as virtudes dos 
chakras e as suas funções psíquicas. Nosso intento é 
compreender que tais funções não são apenas 
fisiológicas, mas estão ligadas às virtudes que 
proporcionam a moralização do ser humano na busca 
de sua espiritualização, cumprindo as Leis Divinas e 
aproximando-se cada vez mais de Deus. 

 



OS CHAKRAS E AS SUAS 
FUNÇÕES FÍSICAS, 

PSÍQUICAS E ESPIRITUAIS 



 

 

Para entender sobre os chakras e as suas 

energias, devemos compreender que o ser 

humano possui corpos com variados níveis de 

energias em diferentes estados de 
condensação. 
Em uma visão simplificada do plano 

energético, percebemos três realidades: 

Essencial, intermediária e física. 

 



 

 

A realidade essencial ou causal 

exprime a Essência Divina que todos 

nós somos. É o nosso lado luz. 

Propriedades específicas compõem 

sua natureza, entre elas a energia 

elétrica e magnética em estado 

essencial. 

 



 

 

É o Espírito em sua essência, cujas 

energias, quando em harmonia, 

equilibram os chakras, promovendo a 

saúde, mas que, quando bloqueadas 

pelos atos de desamor, geram as 

doenças. 

 



 

 

A realidade intermediária compõe o corpo 

fluídico do Espírito – o perispírito com 

características semimateriais, etéreas, sendo, 

ao mesmo tempo, constituído de energia 

eletromagnética e de matéria em estado 

etéreo, funcionando como intermediário entre 

o Espírito – a essência – e o corpo, tendo, por 

isso, atributos de ambos. 

 



 

 

O perispírito é composto por várias camadas. 

Quanto mais próximo do Espírito, mais etéreo é o 

perispírito, e, quanto mais próximo do corpo, mais 

materializado se apresenta. 

Nele estão os sete chakras principais e, também, 

os secundários. Esses centros de força são os 

responsáveis pela distribuição e transformação dos 

influxos energéticos essenciais.  

 



 

 

A realidade física corresponde, 

naturalmente, ao nosso corpo 

físico. É a forma mais 

condensada, na qual a matéria 

se encontra colapsada. 
 



 

 

O intercâmbio entre a realidade física e a 

realidade essencial ou causal, que dá origem ao 

corpo, é realizado pelos cinco sentidos sensoriais 

que imprimem suas sensações no corpo 

intermediário, repercutindo, após, na realidade 

essencial. Por sua vez, tudo o que acontece na 

realidade essencial repercute no corpo, também 

por meio do corpo perispiritual. Há, na verdade, 

uma interpenetração entre eles. 

 



 

 

É importante lembrar que essa abordagem é apenas 

didática, pois é impossível delimitar onde termina o 

Espírito e começa o perispírito, e onde este termina e 

começa o corpo. A delimitação que fazemos tem por fim 

facilitar a compreensão da existência desses três níveis 

de energia, para que possamos compreender, por 

exemplo, que as doenças são resultado do uso 

inadequado das energias, isto é, são geradas pelos 

equívocos que cometemos por rebeldia ou ignorância em 

relação à vida e à sua finalidade. 

 



 

 

Todas as vezes em que, por ignorância ou rebeldia, 

agimos contrariamente à Lei de Amor, Justiça e 

Caridade, que nos orienta para o progresso, temos, 

por consequência, um bloqueio energético do Ser 

Essencial. Como é ele que fornece a energia que nos 

mantém a vida, ao ser bloqueado o resultado será 

um desequilíbrio energético do corpo fluídico, que, 

por sua vez, produzirá no corpo físico a interferência 

de que é alvo, a qual se manifestará como doença 

mental e física. 

 



 

 

As doenças têm, vistas assim, um caráter positivo, 

pois alertam o indivíduo sobre os equívocos a que ele 

está se lançando, ou já se tenha lançado, para que 

possa corrigi-los. São, portanto, mecanismos de alerta 

que convidam a pessoa a perceber os fatores 

espirituais, psíquicos e emocionais que estão 

originando os desequilíbrios energéticos, para que 

possa transmutar essas deficiências pelos exercícios 

de amor – disso resultará um retorno ao equilíbrio e, 

consequentemente, à saúde. 

 



 

 

A doença, portanto, realiza o papel de estimuladora 

do processo evolutivo do ser humano, pois tem 

função disciplinadora e reguladora, convidando o 

Ser ao equilíbrio, quando, por seus atos, ele disso 

se afasta. Ao ficar doente, a pessoa sente vontade 

de recuperar a saúde, e com isso é convidada, 

pelos mecanismos criados por Deus, a buscar a 

estabilização de sua conduta, a fim de se libertar da 

enfermidade. 

 



 

 

Neste seminário, estamos apresentando um caminho 
para o desenvolvimento da saúde, apontando para a 
utilização das energias sutis produzidas pelo Espírito 
imortal nos chakras do perispírito. Aprender a 
mobilizar adequadamente essas energias, por meio 
do autoconhecimento e com a consequente 
autotransformação, é medida inadiável para todos 
nós. 

 



 

 

A função dos chakras é captar as 

energias provenientes de Deus e 

disponíveis a todas as Suas criaturas para 

que possam vitalizar o corpo fluídico e, 

posteriormente, transmiti-las às células 
do corpo físico, gerando energia vital. 

 



 

 

Pesquisas recentes acerca do 

funcionamento da acupuntura têm 

comprovado a existência dos chakras, 

dos meridianos e pontos de acupuntura, 

que são microchakras ligados aos 

chakras principais por canais de energia. 

 



 

 

Fisiologicamente, os chakras atuam como 

transformadores de energia, tornando-a mais 

condensada para poder ser utilizada no corpo 

físico. As energias por eles captadas 

estimulam nos sistemas nervoso e endócrino 

a produção de secreções hormonais que 

geram o funcionamento dos órgãos do corpo 

físico. 

 



 

 

Como os chakras são condensadores de 
energia, a energia mental do Espírito está 
intimamente ligada ao seu bom ou mau 
funcionamento, isto é, ao tipo de energia, 
construtiva ou destrutiva, mantida pelos 
pensamentos e sentimentos. 
 



 

 

Os chakras são fundamentais para o 
funcionamento da mente e do corpo, 
proporcionando-nos saúde ou doença, 
dependendo das energias que por eles 
canalizamos. 
 



 

 

Para que possamos nos conduzir por uma 
energia mental construtiva, superando a 
subconsciência com a plenitude de 
consciência, no rumo da superconsciência, é 
fundamental estabelecermos uma vigilância 
constante dos nossos pensamentos e 
sentimentos. 
 



 

 

Além da função fisiológica, os chakras cumprem papel 

espiritual específico, estando associados às questões 

psíquicas e emocionais, importantes para o 

desenvolvimento da consciência humana. O primeiro 

chakra é responsável pela segurança; o segundo, pelo 

prazer; o terceiro, pelo poder; o quarto, pelo amor; o 

quinto, pelo conhecimento; o sexto, pela inspiração; e 

o sétimo, pela transcendência. Todos esses atributos 

são fundamentais para o processo de 

desenvolvimento da criatura humana. 

 



 

 

 

Sétimo Chakra Transcendência

Sexto Chakra Inspiração

Terceiro Chakra Poder

Quinto Chakra Conhecimento

Segundo Chakra Prazer

Quarto Chakra Amor

Primeiro Chakra Segurança

Os set e chack r as



 

 

Para compreender como os chakras 

estão envolvidos no processo 

saúde/doença, é preciso entender, 

como já sinalizamos, que as suas 

energias são passíveis de dois tipos 

de desequilíbrio: inibição e congestão. 

 



 

 

A inibição é resultante do processo de bloqueio das 

energias do corpo fluídico, quando não são 

absorvidas corretamente. Essa hipoatividade dos 

chakras repercute nos órgãos e glândulas, gerando 

um estado de inércia, hipotonia, astenia. A inibição 

energética das funções psíquicas, orgânicas e 

glandulares produz no organismo físico doenças 

como hipoglicemia, hipotensão, hipotireoidismo, 

cansaço, sonolência, desânimo, depressão, dentre 

outras. 

 



 

 

A congestão ocorre quando energias não são utilizadas de 

forma adequada e se acumulam nos chakras. Há, nesse caso, uma 

hiperatividade dos chakras, o que produz congestionamento no 

corpo fluídico. Esse processo é semelhante ao das inflamações 

no corpo físico. As regiões do corpo fluídico que se encontram 

“inflamadas” produzem uma hiperatividade dos órgãos ou 

glândulas do corpo físico, do que resultam doenças como a 

hipertensão arterial, hipersecreção de ácidos no sistema digestivo 

– que, por sua vez, gera gastrites e úlceras pépticas –, 

hipertireoidismo, hiperglicemia, artrites, cefaleias. Todas essas 

são doenças geradas pela excessiva estimulação dos órgãos. 

 



 

 

Ambas, a hipoatividade e a hiperatividade 

dos chakras decorrem da identificação ou 

do mascaramento dos sentimentos egoicos 

negativos que mantemos. Já a sua atividade 

normal se deve à busca do desenvolvimento 

das virtudes essenciais, vinculadas às 

questões transcendentes da vida. 

 



 

 

Vejamos como ocorrem esses movimentos nos 

diferentes chakras. Inicialmente, gostaríamos de 

esclarecer alguns pontos: essa divisão é apenas 

didática; os movimentos antagônicos não são formas 

acabadas e definitivas, e há uma gradação entre eles; 

raramente uma pessoa tem só um; a maioria de nós 

tem os dois movimentos desequilibrados, com 

predomínio de um deles; podemos, em outros 

momentos, estar centrados no equilíbrio do chakra. 

 



 

 

1º. Chakra (raiz) – segurança (senso de realidade 

essencial) 

Hipoatividade – insegurança  

Hiperatividade – temeridade  

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

sentimento de aprendiz, humildade e mansidão 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo 

desequilíbrio – orgulho e rebeldia 

 



 

 

2º. Chakra (sacro) – prazer 

Hipoatividade – puritanismo  

Hiperatividade – sensualismo 

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

gratidão + sentimento de aprendiz, humildade e 

mansidão, que vêm do primeiro chakra. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo 

desequilíbrio – ingratidão + orgulho e rebeldia que 

vem do 1º. 

 



 

 

3º. Chakra (plexo solar) – poder 

Hipoatividade – impotência  

Hiperatividade – desejo de onipotência e prepotência 

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

aceitação e poder de realização + gratidão + 

sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo 

desequilíbrio – inaceitação + ingratidão + orgulho e 

rebeldia. 

 



 

 

 4º. Chakra (coração) – amor 

Hipoatividade – indiferença  

Hiperatividade – apego 

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

compaixão (holocentrismo) + aceitação, poder de 

realização + gratidão + sentimento de aprendiz, 

humildade e mansidão. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo desequilíbrio – 

egoísmo, indiferença e crueldade (egocentrismo) + 

inaceitação + ingratidão + orgulho e rebeldia. 

 



 

 

5º. Chakra (garganta) – conhecimento 

Hipoatividade – sonegação e desprezo ao conhecimento  

Hiperatividade – abuso do conhecimento 

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

compreensão da verdade + compaixão + aceitação, poder 

de realização + gratidão + sentimento de aprendiz, 

humildade e mansidão. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo desequilíbrio – 

incompreensão + egoísmo, indiferença e crueldade + 

inaceitação + ingratidão + orgulho e mansidão. 

 



 

 

6º. Chakra (frontal) – inspiração e intuição 

Hipoatividade – ceticismo  

Hiperatividade – misticismo 

Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio – 

discernimento + compreensão + compaixão + aceitação, 

poder de realização + gratidão + sentimento de aprendiz, 

humildade e mansidão. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo desequilíbrio – 

indiscernimento + incompreensão + egoísmo, indiferença e 

crueldade + inaceitação + ingratidão + orgulho e rebeldia. 

 



 

 

7º. Chakra (coronário) – transcendência 

Hipoatividade – desprezo às funções psíquicas  

Hiperatividade – abuso das funções psíquicas 

Sentimentos essenciais responsáveis pelo equilíbrio – entrega + 

discernimento + compreensão + compaixão + aceitação e poder 

de realização + gratidão + sentimento de aprendiz, humildade e 

mansidão. 

Sentimentos egoicos responsáveis pelo desequilíbrio – 

resistência + indiscernimento + incompreensão + egoísmo, 

indiferença e crueldade + inaceitação + ingratidão + orgulho e 

rebeldia. 

 



A VERDADE – VIRTUDE 
FUNDAMENTAL PARA 

EQUILIBRAR O CHAKRA 
DO CONHECIMENTO 



 

O chakra do conhecimento, quando equilibrado, 

tem como função o conhecimento da verdade. É 

responsável pela aquisição de conhecimento, 

fundamental na conquista da sabedoria. Tem, 

também, como função a comunicação e o exercício 

da vontade, que estão intimamente ligados ao 

processo do conhecimento. É pela comunicação que 

se adquire e se compartilha o conhecimento.  



 

 
O exercício da vontade é uma 

consequência direta do autoconhecimento. 

Quando mais a pessoa aprofunda o 

conhecimento de si mesma, percebendo as 

suas limitações, mais aumenta a sua vontade 

de autodomínio e autotransformação, a fim 

de se libertar dessas dificuldades e ser feliz. 
 



 

 

Quando congestionado na hiperatividade, 

temos o abuso do conhecimento.  

O abuso de conhecimento tem como 

objetivo obter poder de coerção, e está 

ligado aos processos de desejo de 

onipotência e prepotência, gerados pela 

hiperatividade do terceiro chakra. 
 



 

 

Quando a pessoa abusa do 

conhecimento, há um movimento de 

submeter outras pessoas à sua vontade. 

Esse é um movimento em que o indivíduo 

utiliza o conhecimento para manipular ou 

prejudicar as pessoas que não o possuem, 

ou que o possuem de forma limitada.  
 



 

 

Em graus extremos, o indivíduo pode 

utilizá-lo para escravizar ou fanatizar outras 

pessoas em torno de suas ideias, com o 

intuito de fazer prevalecer o seu poder 

sobre elas. 

Quando inibido na hipoatividade, temos a 

sonegação ou o desprezo ao conhecimento.  

 
 



 

 
 

A sonegação acontece quando o indivíduo detém 

o conhecimento somente para si, não o 

comunicando às outras pessoas. Isso acontece com 

pessoas que detêm um determinado conhecimento 

em uma área de trabalho e não compartilham com 

outras pessoas, por insegurança ou com objetivo de 

manipulação. Ela pode, ainda, comunicar o 

conhecimento de forma distorcida. A sonegação 

inibe a atividade do chakra. 

 

 



 

 
 
Acontece também a sonegação quando a pessoa detém 

o conhecimento e não o utiliza em sua vida. Esse fato é 

muito comum no caso de pessoas que, por exemplo, 

conhecem a realidade da vida e não fazem esforços para 

utilizar os conceitos conhecidos como base para o seu 

processo de autoconhecimento e autotransformação. Não 

há um esforço pleno para se exercitar o conhecimento das 

verdades espirituais ou, quando existe, ele é muito débil, 

de modo a que a pessoa sinta essas verdades e se esforce 

para vivenciá-las plenamente. 

 

 



 

 
 
O desprezo acontece quando a pessoa tem a 

oportunidade de adquirir conhecimento e o despreza. 

Isso é muito comum no que tange às questões 

espirituais. Hoje em dia existem muitas informações em 

todos os níveis, desde o científico até o religioso, e 

muitas pessoas fogem de obter o conhecimento, com 

medo do comprometimento com um outro modo de vida. 

Acreditam que não tendo conhecimento de uma vida 

mais espiritualizada podem viver de forma materialista, 

sem maiores consequências.  

 

 



 

 
 

Esse desprezo ao conhecimento espiritual 

faz o indivíduo distanciar-se do 

autoconhecimento, por medo daquilo que irá 

encontrar em seu interior. Há um medo enorme 

de se encontrar os sentimentos egoicos 

negativos que são mascarados, consciente ou 

subconscientemente, como se fosse possível 

para a criatura fugir de si mesma. 
 

 

 



 

 
 

Esse desprezo ao conhecimento 

espiritual e ao autoconhecimento traz 

consequências graves para o indivíduo 

que realiza esse movimento psicológico, 

pois enfraquece a sua vontade, tornando-o 

superficial, bloqueando oportunidades 

valiosas de evolução. 
 

 

 



 

 
 

 

O sentimento responsável pelo equilíbrio do 

chakra do conhecimento é a compreensão da 

verdade. Para compreender a verdade é 

fundamental meditar acerca da verdade para 

poder senti-la no coração e vivenciá-la, fazendo 

com que ela nos sirva de instrumento de 

mudança para melhor, tornando-nos pessoas 

cada vez mais conscientes.  

 

 

 



 

 
 

 

A compreensão da verdade acontece pelo 

exercício de autoconsciência. Quando a 

pessoa permanece no processo de 

subconsciência, valorizando as questões 

egoicas, em detrimento das essenciais, entra 

em um processo de incompreensão, 

recusando-se a ser um aprendiz da Vida.  

 

 

 



 

L.E. Q. 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.”  



A verdade é uma virtude ligada às Leis Divinas 

que Deus colocou em nossas consciências.  

L.E. Questão 614. Que se deve entender por lei 

natural? 

“A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira 

para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve 

fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando 

dela se afasta.” 

 



L.E. Questão 621. Onde está escrita a lei de 

Deus? 

“Na consciência.” 

a) Visto que o homem traz em sua consciência a 

lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela 

revelada? 

“Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus 

lhe fosse lembrada.” 

 



E conhecereis a verdade, e a verdade 

vos libertará. João 8:32 

 

Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao 

Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

de toda a tua alma, e de todo o teu 

entendimento. Mateus 22:37 
 





Conhecer a Verdade é tomar contato de forma consciente 

com as Leis Divinas que trazemos escritas em nossa 

própria consciência. Aqueles que se submetem à missão 

que lhes cabe são os que buscam de forma consciencial 

entendê-las para poder amá-las e cumpri-las; os que 

murmuram são os que, por cultuarem os maus instintos, 

buscam esquecê-las e desprezá-las. O grande objetivo de 

Jesus, ao encarnar entre nós, foi o de revelá-la; a mesma 

missão tiveram os Espíritos superiores que nos legaram a 

Doutrina Espírita. 

 



Todo processo do conhecimento acontece, 

primeiramente, em âmbito racional, porque 

tudo começa no pensamento, na razão. 

Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, dá-

nos a dica para refletirmos sobre a Verdade 

que liberta, ou seja, as Leis Divinas, que 

resumem a Verdade no imo de cada um de 

nós. 

 



Essa dimensão da Verdade 

corresponde a amar a Deus de 

todo o entendimento, isto é, 

compreender o significado de 

Suas Leis em nossas vidas. 
 



A partir daí, seremos convidados ao exercício 

dessa Verdade para senti-la em nossos corações. A 

partir do momento em que nos habituamos a 

refletir, ainda que não consigamos sentir essa 

Verdade imediatamente, com toda a pujança em 

nossos corações, ela ficará como que brilhando em 

nossas consciências. Essa dimensão da Verdade 

corresponde a amar as Leis de Deus de todo o 

coração. 

 



Como a consciência é a Lei de Deus pulsando 

em nós, não nos será possível ficar muito tempo 

sem realizar os esforços, porque, 

autonomicamente, a partir da luz que a Verdade 

proporciona, sentimos vontade de vivenciá-la 

porque é essa a Vontade Divina. Essa dimensão 

da Verdade corresponde à vivência das Leis 

Divinas de toda a nossa alma. 

 



A Verdade é a virtude que nos conecta com a Lei 

da Verdade, e, por extensão a todas as Leis 

Divinas presentes em nossa consciência. Somos 

essencialmente amor e trazemos a verdade 

codificada em nós.  

Por isso, mesmo quando negamos a realidade 

essencial, não deixamos de ser aquilo que 

somos, por isso a mentira gera a mitificação e a 

mistificação. 

 



Na mitificação, a pessoa acredita que o 

temporário é tudo que ela é, porque, num 

processo materialista, faz com que ela 

creia que é o nome que possui, o corpo 

que tem, o status social a que pertence, a 

profissão, que é natural da cidade X, do 

país X etc.  
 



A mistificação acontece quando a pessoa tem 

noções de sua realidade como Espírito 

imortal, mas faz um movimento falso em torno 

de si mesma, vitalizando o autoengano para 

não se encontrar, buscando a verdade interior 

via autoconhecimento e da Verdade universal, 

por má vontade, indolência e preguiça em 

crescer e evoluir espiritualmente. 

 



Enquanto na mitificação há uma ignorância 

das questões profundas da vida, na 

mistificação há a ideia de falsear não uma 

identidade qualquer, mas a Identidade 

Essencial. Mesmo que a pessoa tenha noção 

de que é um Espírito imortal, criação de Deus, 

não sente essa realidade, entrando na falsa 

ideia de que está abandonada no mundo.  

 



Para a pessoa que pensa assim, Deus 

não se importa com ela. É como se 

dissessem em sua intimidade que 

Deus é o criador, mas...  Ela mistifica e 

elenca uma série de desculpas para 

não encontrar a verdade.  
 



A pessoa que se conecta com a verdade 

essencial tem a certeza de que é filha de 

Deus e aprendiz da vida, em um processo 

de evolução, em busca da verdade para 

que esta verdade, sentida no coração, 

possa libertá-la de todo processo de 

autoengano.  
 



Agindo assim, não há espaço em sua 

intimidade para o orgulho e a rebeldia gerando 

discordância sobre o funcionamento das Leis 

Divinas. 

Ao contrário, ela busca se aprofundar no 

conhecimento das Leis, para encontrar o seu 

significado e utilizá-las em sua vida, de forma 

segura e confiante.  

 



No exercício da verdade, a pessoa inicia o conhecimento 

da verdade por meio do raciocínio, refletindo sobre as 

Leis Divinas, especialmente sobre as Leis mais utilizadas 

no dia a dia, como a lei de amor, lei de liberdade, lei de 

responsabilidade, lei de causa e efeito, lei do esforço, lei 

do trabalho, lei do progresso, lei de permissão, lei do 

mérito, lei do dever, lei da compaixão, lei da humildade 

etc., utilizando-se da razão e do bom-senso, para que o 

valor da verdade possa ser refletido, sentido e vivido em 

sua vida.  

 



Agindo assim, a verdade é compreendida para  

libertá-la da ilusão egoica, por meio da fé convicta, 

pois a pessoa raciocina e reflete a sabedoria que há 

em toda a criação divina.  

No movimento de buscar exercitar a verdade 

libertadora, a pessoa se sente um Ser Cósmico, 

cidadã do Universo, criação de Deus, superando o 

estágio de mitificação no qual pensa ser a própria 

personalidade, transitória e restrita.  

 



Essa busca também irá produzir a autenticidade, 

fazendo com que a pessoa supere, também, a 

mistificação, pois se afirma, de forma autêntica, 

aquilo que ela é, um ser em evolução, nem mais 

nem menos do que é, pois tem plena 

consciência de que as Leis Divinas a conduz, 

sempre, para a felicidade e para plenitude, desde 

que ela se esforce para cumpri-las. 

 



À medida que vai buscando refletir sobre a 

Verdade universal e a verdade interior, 

iluminando-se com o holofote da verdade a 

pessoa desenvolve a fidelidade consciencial e 

a legitimidade, ressignificando todo processo 

de mentira e hipocrisia, tornando-se cada vez 

mais autêntica e fiel à própria consciência.  

 



O DISCERNIMENTO – 
VIRTUDE FUNDAMENTAL 

PARA EQUILIBRAR OS 
CHAKRA DA INTUIÇÃO 



O sexto chakra, quando equilibrado, tem como 

função a inspiração e a intuição.  

No processo de evolução do ser humano há um 

movimento natural do Espírito se fazer perceptível 

em nível consciente, pois ele é a manifestação de 

Deus em nós mesmos. A Providência Divina nos 

dotou dessa capacidade que está intimamente 

relacionada aos três últimos chakras, 

especialmente o sexto e o sétimo.  

 



É com o sexto chakra que nos tornamos 

conscientes dos influxos energéticos 

provenientes do Ser Essencial, convidando-

nos a desenvolver a nossa espiritualidade, e 

recebemos orientações sutis de amigos 

espirituais, por meio da inspiração e da 

intuição.  

 



Essas intuições são recursos 

valiosos para a superação de 

nossas limitações e, por isso, é 

fundamental que abramos os 

canais de percepção do sexto 

chakra. 
 



 

Quando congestionado na hiperatividade, temos 

o misticismo, em cuja postura o indivíduo acredita 

estar, o tempo todo, sendo orientado por seres 

espirituais superiores, que direcionam a sua vida, 

como se fossem babás de crianças irresponsáveis. 

Temos também aqueles que se acreditam 

investidos de grandes missões espirituais e que as 

“forças cósmicas” os estarão inspirando para 

efetivá-las.  

 



 

Temos muitas pessoas que 

por excessiva credulidade 

abdicam de suas próprias 

escolhas espirituais para 

viverem de forma mística. 
 



 

Quando inibido na hipoatividade, temos 

o ceticismo, o desprezo às intuições e 

inspirações, em que o indivíduo, por uma 

visão materialista da vida, nem se aceita 

como um ser espiritual nem a existência 

de seres espirituais em outra esfera de 

vida. 
 



 

Essa crença gera um bloqueio do sexto 

chakra, pois a pessoa não admite a 

possibilidade de obter recursos interiores 

no Espírito, pois o nega sistematicamente e, 

é claro, também bloqueará toda ajuda 

espiritual superior proveniente da 

inspiração, para auxiliá-la a resolver os seus 

problemas.  
 



 

Isso, porém, não impede 

intuições e inspirações inferiores 

de Espíritos materializados, que 

se aproveitam da fixação nos três 

chakras inferiores, para melhor se 

utilizar da pessoa. 
 



 

A virtude essencial responsável pelo 

equilíbrio é o discernimento. O discernimento 

é fundamental para que as manifestações 

espirituais sejam analisadas com bom senso, 

pela lógica racional e pela lógica emocional, 

para poder optar pelo que é verdadeiro, 

rejeitando o falacioso. 

 



 

Ao realizar as reflexões com 

discernimento podemos nos liberar tanto 

do ceticismo quanto do misticismo, 

especialmente este que é gerador dos 

processos de fascinação espiritual, que 

acontece, exatamente, pelo 

indiscernimento.  
 



 

Quando a pessoa cultua o sentimento egoico da 

inatividade intelectual, no sentido de não analisar 

aquilo que lhe é intuído, devido ao indiscernimento, 

será presa fácil de processos mistificadores ou 

cairá no ceticismo, em que não busca se 

espiritualizar por acomodação e não quer trabalhar 

pela espiritualização, pois todo processo em 

direção à evolução intelecto-moral do ser nos pede 

esforço continuado, paciente e perseverante.  

 



 

Nos vários dilemas da vida, nos quais 

somos convidados a fazer uma escolha que 

pode ser egoica ou consciencial, somos 

convidados a usar a lei de liberdade, em 

sintonia com a lei de amor, para fazer 

escolhas conscienciais a fim de cumprir as 

demais leis atinentes àquela questão e 

praticar as virtudes. 
 



 

Podemos, no entanto, usar a lei de 

liberdade sem conexão com a lei de amor, 

e fazer uma escolha egoica de não 

exercitar as virtudes naquele momento, 

fato este que gera conflitos conscienciais, 

incômodos emocionais, dor e sofrimento. 
 



 

Podemos, também, usar a lei de liberdade 

para nos forçar a um processo de exercício de 

virtudes, agindo com prepotência conosco, 

fato que produz as pseudovirtudes.   

 O importante é saber que tanto as leis do 

código moral quanto as virtudes em latência já 

existem em nós.  

 



 

Para nos conectar adequadamente com a lei 

de liberdade, além da conexão com a lei de 

amor, por meio da virtude do autoamor, 

somos convidados a exercitar as três 

virtudes que nos conectam adequadamente 

com essa lei: o sentimento de liberdade, a 

reflexão e o discernimento. 
 



 

O sentimento de liberdade nos liberta do 

sentimento de obrigação, gerador das 

pseudovirtudes e da autossabotagem, 

negligenciando a oportunidade para 

desenvolver as virtudes, porque ninguém 

gosta de realizar algo por obrigação, ainda 

mais uma ação tão importante quanto o 

desenvolvimento de virtudes. 

 



 

A reflexão nos liberta das atitudes impulsivas 

geradas pelos pensamentos automáticos e pela 

irreflexão. O discernimento nos liberta do 

indiscernimento, ou seja, do sentimento egoico 

que nos mantém aprisionados às escolhas 

egoicas, que somos livres para escolhê-las, mas 

não somos livres das responsabilidades e das 

consequências dessas escolhas. 

 



 

A reflexão nos liberta das atitudes impulsivas 

geradas pelos pensamentos automáticos e pela 

irreflexão.  

O discernimento nos liberta do indiscernimento, ou 

seja, do sentimento egoico que nos mantém 

aprisionados às escolhas egoicas, que somos 

livres para escolhê-las, mas não somos livres das 

responsabilidades e das consequências dessas 

escolhas. 

 



A ENTREGA – VIRTUDE 
FUNDAMENTAL PARA 

EQUILIBRAR O CHAKRA 
DA TRANSCENDÊNCIA 



 

O sétimo chakra, quando 

equilibrado, tem como função a 

transcendência. É responsável pela 

busca espiritual e pela nossa ligação 

direta com a dimensão espiritual da 

vida e com Deus.  
 



 

É ativado quando a pessoa, conscientemente, 

busca desenvolver a sua religiosidade e 

espiritualidade, em harmonia com os valores 

essenciais da vida. Essa busca permite que a 

pessoa faça exercícios em que há uma 

percepção de estados elevados de consciência, 

fator que amplia a sua capacidade de 

espiritualização e evolução. 

 



 

Esse chakra tem a epífise como a glândula de 

ligação ao corpo físico, a chamada glândula da 

vida mental.  

Quando congestionado na hiperatividade, 

temos o abuso das funções psíquicas de ligação 

com a vida espiritual, em que o indivíduo utiliza 

os seus potenciais mediúnicos para fazer o mal 

a outras pessoas e adquirir proveito próprio.  

 



 

São aquelas pessoas que, detendo 

poderes psíquicos, em vez de entrarem 

em um estado elevado de consciência 

para servir ao bem, oferecem os seus 

recursos mediúnicos para que Espíritos, 

ainda empedernidos no mal, possam agir, 

gerando o mal a terceiros.  
 



 

Na verdade, as pessoas que agem assim, tanto 

os encarnados quanto os desencarnados, estão 

produzindo o mal a si próprias, pois não é 

possível utilizar dessa forma o sétimo chakra 

sem danos graves ao corpo fluídico, pois essas 

pessoas, certamente, irão gerar, nesta e em 

futuras reencarnações, transtornos psicóticos 

de difícil recuperação. 

 



 

Quando inibido na hipoatividade, 

temos a não utilização das funções 

psíquicas de ligação com a vida 

espiritual também por uma visão 

materialista da vida, em que não se 

admite a existência do espírito. 
 



 

A inibição também acontece quando 

a pessoa percebe que traz os 

potenciais mediúnicos, mas por medo 

de buscar o transcendente, pelo 

desconhecimento do que irá 

encontrar, bloqueia as funções 

psíquicas do sétimo chakra. 
 



 

Outra forma de inibição muito 

comum é o desprezo às 

manifestações espirituais, devido ao 

esforço que se deve empreender para 

manter o equilíbrio das funções 

psíquicas, por meio do exercício 

constante do amor. 
 



 

A virtude essencial intimamente ligada ao sétimo chakra é 

a entrega. Percebamos que este chakra liga-se 

imediatamente ao primeiro, o da segurança, que é 

resultado da confiança em si mesmo, em Deus e na Vida. 

Uma pessoa somente se entrega no processo mediúnico, 

verdadeiramente, se confiar em si mesma, confiar em 

Deus e na Vida. Quando isso acontece o fluxo de energia 

sobe do primeiro chakra até o sétimo e desce deste até o 

primeiro, em um fluxo de vida proporcionador do 

equilíbrio. 

 



 

Se em vez da entrega a pessoa cultuar o 

sentimento egoico da resistência devido à 

insegurança, ao medo do desconhecido e não 

confiança em Deus, ou por não querer ter as 

responsabilidades que a mediunidade 

acarreta, ela bloqueará as funções psíquicas 

com graves repercussões espirituais para si 

própria. 

 



 

Em seu processo de evolução, o 

Espírito imortal é convidado a dois 

movimentos – entrega e ação: 

entregar-se amorosamente a Deus e 

às Leis Divinas e agir desenvolvendo 

as virtudes essenciais da Vida.  
 



 

 

É esta a proposta para todos nós: entregar-

nos a Deus e às Suas Leis, fazendo a Sua 

vontade, praticando a Lei Maior, a Lei de 

Amor, Justiça e Caridade e todas as demais 

Leis que lhe são conjugadas, agindo no Eu, 

Espírito imortal, o Ser Essencial imortal que 

somos, desenvolvendo as virtudes essenciais, 

correspondentes a essas Leis. 

 

 



 

 

Assim como as Leis Divinas, as 

virtudes já existem de forma latente 

em nossas consciências e o seu 

desenvolvimento constitui-se no meio 

prático de amar e vivenciar as Leis de 

Deus. 

 
 



 

 

Podemos comparar as virtudes às sementes 

de um grande pomar. Nós as trazemos em 

gérmen e devemos cultivá-las, transformando-

as em árvores frondosas, repletas de frutos 

saborosos, que nos proporcionarão a pura e 

eterna felicidade. O processo de evolução é 

fruto de duas forças dádiva e conquista.  

 



 

 

Para que possamos conquistar a 

felicidade, consequente ao 

conhecimento da Verdade e da 

aproximação com Deus, passaremos 

por provas nas várias existências 

corporais até a completa depuração. 
 



 

 

As Leis e os gérmens das virtudes são 

dádivas de Deus para que evoluamos, 

necessariamente, e cheguemos à pura e 

eterna felicidade. Essa felicidade, no entanto, 

é fruto da conquista, na qual trabalhamos pelo 

desenvolvimento das virtudes em nós, em 

sintonia com as Leis de Trabalho e de 

Progresso. 

 




