
   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 
  

  

  

  



   

 

 

 

Título original:   Le Livre des Esprits - Paris, 1857.  

 

1ª Edição - julho de 2015 

 

Tiragem:  Lançamento mundial 

Versão web gratuita 

 
Capa:  Thiago Dias  - Torre Eiffel, Paris  

       - Torre Digital, Brasília 

 

Equipe de revisão: Sergio Miller 

   Antonio Borges 
 
 

Diagramação (1.8): William Monteiro  
 
 

Impressão e  

Acabamento:  LIS Gráfica e Editora Ltda. 
 
 
 
 
Pedidos:  Livraria Ano Luz 

   luz@anoluz.com.br 

   Cx. Postal: 7.610 

   Cep: 73.001-970  

Sobradinho – Brasília – DF 
 
 
 
Este Livro foi revisado de acordo com a 5.ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa (VOLP), publicado pela Academia Brasileira de Letras em março de 2009. 

 
 

Permitida a reprodução de textos deste livro por qualquer 

meio ou processo desde que citada a fonte e o autor. 

 
 
 

Lucros advindos das edições impressas serão revertidos para as 
Obras Assistenciais do Instituto Chico Xavier de Brasília 



   

 

 

 
   

 

 

 

O LIVRO 

DOS 

ESPÍRITOS 

 

Atualizado 

 

 

Ariston S. Teles 

 

Espíritos Diversos 

 

 

 

SÍNTESE GLOBAL 

 
 
 



   

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

Apresentação 

 

PRIMEIRA PARTE 
 

AS CAUSAS PRIMEIRAS 
 

Capítulo I - Deus  
Deus e o infinito 

Provas e evidências da existência de Deus 

Natureza da Divindade 

Do Panteísmo ao Monismo 

 

Capítulo II - Elementos Gerais do Universo  
Conhecimento do princípio de tudo e do Todo 

Espírito e matéria 

Propriedades da matéria 

Espaço universal 

 

Capítulo III - Criação  
Formação dos mundos 

Formação dos seres vivos 

Povoamento da Terra. Adão 

Diversidade das raças humanas 

Pluralidade e habitabilidade dos mundos 

 

Capítulo IV - Principio Vital  
Seres orgânicos e inorgânicos 

A vida e a morte 

Inteligência e instinto 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
 

MUNDO ESPIRITUAL 

 

Capítulo I - Os Espíritos  
Origem e natureza dos Espíritos 

Mundo normal primitivo 

Forma e ubiquidade dos Espíritos 

Perispírito 

Diferentes ordens de Espíritos 

Hierarquia espiritual 

Evolução dos Espíritos 

Anjos e demônios 
 

Capítulo II – Encarnação dos Espíritos 
Objetivo da encarnação 
Alma ou Espírito 

Materialismo 

 

Capítulo III - Desencarnação  
A alma após a morte, Individualidade, Vida eterna 

Processo desencarnatório 

Estado mental após o desenlace 

 

Capítulo IV - Pluralidade das Existências  
Reencarnação 

Encarnação nos diferentes mundos 

Transmigração progressiva 

Destino das crianças depois da morte 

A sexualidade dos Espíritos 

Laços de família 

Semelhanças físicas e morais 

Conhecimentos e habilidades inatas 

 

Capítulo V – O Destino de cada Espírito 

 

Capítulo VI - Vida Espiritual  
Espíritos atrasados 

Mundos transitórios 



   

 

 

Percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos 

Escolha ou aceitação das provas 

Relações interpessoais e sociais no mundo espiritual 

Almas gêmeas 

Lembranças de vidas pregressas 

Funerais e homenagens póstumas 

 

Capítulo VII – Processo das Reencarnações  
Prelúdios do retorno 

União do corpo e da alma, Aborto 

Faculdades morais e intelectuais 

Influência do organismo 

Idiotismo e loucura 

A infância 

Simpatias e antipatias 

Esquecimento do passado 

 

Capítulo VIII - Desprendimento da Alma  
O sono e os sonhos 

Visitas espirituais entre pessoas encarnadas  

Transmissão do pensamento  

Letargia, catalepsia e mortes aparentes 

Sonambulismo 

Êxtase 

Vidência  

 

Capítulo IX - Influência na Vida Humana  
Influência em nossos pensamentos 

Influência na mente e nas ações humanas 

Possessão 

Convulsionários 

Afeição de Espíritos por certas pessoas 

Espíritos amigos e protetores 

Pressentimentos 

Influência nas atitudes e manifestações humanas 

Participação nos fenômenos da Natureza 

Influência nos conflitos e nas guerras 

Pactos 

Poderes ocultos 

Bênçãos e maldições 

 

Capítulo X – Ocupações e Missões dos Espíritos  



   

 

 

Ocupações 

Missões 

Capítulo XI - Os Três Reinos  
Os minerais e os vegetais 

Os animais e o ser humano 

Metamorfose 

 

TERCEIRA PARTE 
 

AS LEIS DA VIDA 

 

Capítulo I – A Lei Divina ou Natural  
Caracteres da lei natural 

O conhecimento da lei natural 

O Bem e o Mal 

Diversidade da lei natural 

 

Capítulo II – Lei de Adoração  
Objetivo da adoração 

Adoração exterior, Contemplação 

A prece 

Politeísmo 

Sacrifícios 

 

Capítulo III – Lei do Trabalho 
Necessidade do trabalho 

Limite do trabalho, Repouso 

 

Capítulo IV – Lei de Reprodução 
População do Globo 

Sucessão e evolução das raças 

Obstáculos à reprodução 

Casamento e celibato 

Poligamia 

 

Capítulo V – Lei de Preservação  
Instinto de preservação 

Meios de preservação 

Gozo dos bens da Terra 

Necessário e supérfluo 



   

 

 

Privações voluntárias, Mortificações 

 

Capítulo VI – Lei de Destruição  
Destruição necessária e destruição abusiva 

Flagelos destruidores 

Guerras 

Homicídio 

Crueldade 

Duelo 

Pena de morte 

 

Capítulo VII – Lei de Sociedade 
Necessidade da vida social 

Vida de isolamento, Voto de silêncio 

Laços de família 

 

Capítulo VIII – Lei do Progresso 
Estado natural 

Marcha do progresso 

Povos degenerados 

Civilizações 

Progresso da legislação humana 

Influência do Espiritismo no progresso 

 

Capítulo IX – Lei de Igualdade 
Igualdade natural 

Desigualdade das aptidões 

Desigualdades sociais 

Desigualdade das riquezas 

Provas da riqueza e da pobreza 

Igualdade dos direitos do homem e da mulher 

Igualdade perante a morte 

 

Capítulo X – Lei de Liberdade  
Liberdade natural 

Escravidão 

Liberdade de pensamento 

Liberdade de consciência 

Livre-arbítrio 

Fatalidade 

Conhecimento do futuro 

 



   

 

 

 

 

Capítulo XI – Lei de Justiça, de Amor e de Caridade  
Justiça e diretos naturais 

Direito de propriedade, Roubo 

Caridade e amor ao próximo 

Amor maternal 

 

Capítulo XII – Perfeição Moral 
As virtudes e os vícios 

As paixões 

O egoísmo 

Perfil do homem de bem 

Autoconhecimento 

 

QUARTA PARTE 
 

ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES 
 

Capítulo I – Ação e Reação na Vida Humana 
Felicidade e infelicidade relativas 

Perda de entes queridos 

Decepções, Ingratidão 

Relações antipáticas 

Medo da morte 

Rejeição da vida, Suicídio 

 

Capítulo II – Dores e Alegrias Futuras 
O Nada, Vida Futura 

Pressentimento de dores e alegrias 

Proteção Divina 

Natureza das dores e alegrias no futuro 

Sofrimentos temporários 

Expiação e arrependimento 

Duração do sofrimento futuro 

Ressurreição da carne 

Inferno, purgatório e paraíso 

O Cristo Jesus 

 

  

  



   

 

 

APRESENTAÇÃO 
  

  

“A razão é o argumento supremo.”   

         Sto. Agostinho   LE  

  
  

O Livro dos Espíritos – a mais importante, inusitada e extensa 

entrevista da História - foi escrito e publicado há 158 anos (*), na França. 

Para a época representava um pensamento vanguardista, porém, em 

verdade, sua linguagem e seus conceitos deveriam ser constantemente 

revisados. Infelizmente, a ausência dessa atualização impediu a Obra de ter 

a divulgação e repercussão que levaria a mensagem dos Espíritos aos 

quatro cantos do mundo; por isso, há muito tempo deixou de atrair e cativar 

novos leitores. Tornou-se dessa forma obra de consulta, fonte de pesquisa 

histórica, e não livro de cabeceira, rio de ideias e pensamentos educativos. 

Entretanto, a Obra, na sua essência, sempre foi e continuará sendo 
verdadeiro tratado básico de orientação para a vida eterna.  

  
A 1ª edição francesa apresentava 501 questões; a partir da 2ª, o 

livro se compõe de quatro partes, contendo 1019 questões. Diga-se de 

passagem, 1019 sementes, trazendo oportunos e lúcidos comentários 

escritos pelo ilustre codificador - sementes que, lançadas ao campo fértil 

da mente humana, deveriam se transformar em plantas de imenso e 

majestoso jardim.  

  
As traduções conhecidas e publicadas até hoje, no Brasil e noutros 

países mantém linguagem rebuscada, clássica e, em alguns trechos, 

antiquada e igrejeira. Permaneceram muitas perguntas repetidas ou 

semelhantes, palavras fora de uso, temas que já não despertam interesse 

além de conceitos ultrapassados pelas conquistas científicas e literárias que 

se intensificaram nas últimas décadas. Exemplos: erraticidade, Espíritos 

errantes, mundo espírita, duelo, dupla vista, castigos, vida corporal, 

convulsionários, anjos de guarda, culto dos avoengos, bom gênio, 
Espíritos do Senhor, ação de graças, Espírito Santo etc.  

  

No trabalho aqui apresentado tivemos que, necessariamente, 

reformular algumas perguntas e atualizar respostas. O que ficou na forma 

original serve para que o leitor estabeleça comparação entre o antigo e o 

novo.  

  
(*) Este livro, escrito em outubro de 2009, Ano da França no Brasil, foi lançado em Brasília, 

em 18 de Abril de 2014 na 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura.  



   

 

 

 Assinalamos dezenas de palavras e frases atualmente 

impublicáveis. Estão incorretas pela forma antiquada e imprópria ou pela 

incoerência doutrinária e conceptual. Também anotamos muitas 

colocações de indiscutível beleza e nítida atualidade, tais como: “Numa 

sociedade organizada segundo o Evangelho do Cristo ninguém deve 

morrer de fome.”, “Os maus são intrigantes e audaciosos; os bons são 

tímidos.” (Questões 930 e 932, respectivamente).  

  
É sabido que em obra alheia não se deve mexer. Estilo e conteúdo 

pertencem aos autores. Mas, tratando-se de O Livro dos Espíritos, 

pergunta-se quem é o autor ou quem são os autores? Alguém obviamente 

deve ter feito registros, entretanto, o livro é mediúnico e foi assinado por 

várias Entidades. Enfim, a obra é dos Espíritos e não dos homens. O que 

pensam eles desta nova e diferente tradução? Não teriam sido eles mesmos 

os autores anônimos desta atualização? Com certeza diversos Espíritos 
influenciaram esta obra.  

  
Apresentamos e ampliamos algumas elucidações em razão de 

assuntos importantes no contexto da Doutrina não terem sido abordados na 

época, ainda que superficialmente. Exemplos: psicografia, psicofonia, cura 

espiritual, aura, passes, transtornos psicossomáticos, ectoplasma etc. O 

caráter de síntese do livro não impedia que fosse feita alguma referência 

mais técnica sobre mediunidade até porque esse foi o canal utilizado pelos 
Emissários espirituais para trazer ao mundo suas mensagens.  

  
A mente europeia da atualidade, ou melhor, o mundo atual se 

recusa a ler O Livro dos Espíritos e demais obras da Codificação, na 

forma que vêm sendo republicados. O próprio Kardec, prevendo que ao 

passar do tempo, alguns conceitos exigiriam ampliação, supressão ou 

reformulação na medida em que fossem surgindo novas descobertas 

científicas, sugeriu que a Codificação de sua responsabilidade fosse 

revisada periodicamente para que assim pudesse acompanhar a marcha do 

Progresso. No entanto, seus sucessores e tradutores preferiram apenas 

manter rigorosa fidelidade aos originais. Dedução óbvia: Há muito tempo 

a Codificação, em grande parte, está com seu prazo de validade vencido. 

Ela é extremamente ocidental, unilateral, dualista e cartesiana. Afinal, o 

Espírito devidamente considerado, é universal e universalista. No século 

XXI a mente humana vem se abrindo visivelmente para concepções mais 

amplas na dimensão da imparcialidade, da universalidade, da intuição, da 
sensibilidade e da unidade.  

 



   

 

 

Ao que tudo indica a obra passou a ser vista como revelação divina, 

irretocável, à semelhança de outras fontes que representam a verdade 

absoluta de religiões que se destacaram e fincaram raízes na História da 

humanidade; e Kardec (*), pesquisador por excelência, passou a ser 

considerado profeta – o Maomé do Espiritismo. Em verdade, Allan Kardec 

é um Espírito à semelhança de outro qualquer que esteve e continua na sua 

trajetória evolutiva. Não estacionou no tempo. Hoje sua mente deve estar, 

obviamente, mais aberta e mais iluminada. Aliás, no século XIX ele já 
havia sido considerado a personificação do bom senso.  

  
Bem depois da Codificação, já no século XX, começou a revolução 

propriamente científica, tendo continuidade com a atual revolução 

tecnológica, que ganhará novas luzes com as revoluções ecológica e 

espiritual. Portanto, do ponto de vista científico, cultural, econômico e 

político não há termos de comparação entre o século XIX e o momento 
atual.  

  
O Movimento espírita fora do Brasil e Portugal ficou muito 

limitado. Ficou desnutrido. Faltou literatura básica, desenvolvimento e 

atividades mediúnicas, obras sociais dirigidas e mantidas à luz do 
Evangelho, militância e apoio à continuidade das experiências científicas.  

  
A chama do grande Ideal precisa ser realimentada. Principalmente 

os jovens devem estar atentos para essa urgente necessidade. O conceito 

de Consolador já pode e deve ser substituído pelo de Despertador. A 
Doutrina Espírita é um despertador de consciências.  

  
O Espiritismo não é museu e o movimento espírita organizado não 

deve ser visto como necrotério. Só se justifica a simplicidade se estiver 
movida pela inteligência e iluminada pela sabedoria.  

  
Sabemos que o trabalho aqui apresentado é uma iniciativa 

audaciosa, difícil e arriscada, porém, necessária. Alguém tinha que assumir 

essa responsabilidade, arcando com o ônus das inevitáveis consequências. 
É da psicologia humana que o velho relute em ceder lugar ao novo.  

 

Os leitores talvez se surpreendam com interessantes lampejos 

filosóficos, científicos e poéticos numa linguagem bastante versátil. 

Reconhecemos que seria melhor que uma obra desse porte e desse nível de 

responsabilidade fosse escrita por um grupo de pesquisadores, porém, um  
 

(*) Pseudônimo de Hippolyte Leon Denizard Rivail, nascido em Lyon – França, casado com 

Amélie Boudet.  



   

 

 

encontro de idealistas afins em torno de algo tão delicado e complexo é 

humanamente impossível no momento evolutivo de nossa Humanidade. 

Certamente o debate em torno do planejamento do livro já seria motivo de 

desgaste e desarmonia. O intelectual, via de regra, mesmo na esfera 

religiosa, ainda é um ser vaidoso e intolerante.  

  
Em verdade, este trabalho é fruto da concordância e participação 

de vários Espíritos formados em diversas culturas, detentores de uma 

lúcida e desapaixonada visão de conjunto e de universalidade, ou seja, de 

uma cosmovisão. Quem assina e se responsabiliza pela sua publicação é 

apenas um médium que movendo a antena da intuição, sintonizou esses 

Espíritos e materializou em palavras tudo aquilo que pôde captar. E tentou 

fazê-lo de forma harmônica e coerente. Tentamos desenvolver um trabalho 

para ser lido por pessoas dos mais diversos níveis e exigências intelectuais. 

Alongamo-nos na questão - Deus por se tratar de tema magno e de interesse 

geral.  

  
Entendemos que o movimento espírita precisa se modernizar. 

Modernidade não quer dizer banalidade nem tão pouco vulgaridade. 

Significa trazer para a realidade atual aquilo que jaz no passado, sem, no 

entanto, perder o conteúdo básico. A realidade cultural do momento 

histórico que vivemos exige clareza, objetividade, transparência, 

praticidade, racionalidade, flexibilidade e síntese. Estamos na Era da 

comunicação e da inteligência. A moeda mais valorizada hoje é a 

inteligência – fonte de descobertas e criatividade.  

  
A essência gnosiológica do Espiritismo não pertence ao tempo 

caracterizado pela impermanência. A Doutrina dos Espíritos não é 

prisioneira do passado. O amor e a sabedoria representam as asas que 

permitem os mais altos voos pelo espaço da liberdade.  

 
 Os profitentes da Doutrina Espírita devem ser pensadores livres, 

que procurem manter a mente isenta de quaisquer limitações e regras 

impostas pelo convencionalismo acadêmico ou religioso. São pessoas 

necessariamente comprometidas com a ética vivenciada e preconizada pelo 

Divino Mestre Jesus e outros paladinos da fraternidade e da paz.  

 
O Espiritismo é dialético – não pode sair do terreno fértil das 

discussões filosóficas; é também dinâmico – portanto, deve mudar seus 

conceitos e sua linguagem, mediante a evolução da História e o avanço da 

Ciência. Aliás, a dimensão extrafísica que o kardecismo revela e explica 

está além do academicismo paralisante. Se fosse entregue à ciência 



   

 

 

laboratorial o projeto de construção do besouro, os técnicos teriam 

recuado, considerando que o besouro do jeito que teria sido proposto, 

contrariava as leis da aerodinâmica. O besouro é um exemplo da rebeldia 

característica dos fenômenos mediúnicos e outros. Em razão disso, diante 

de tudo e de todos, a verdadeira humildade é caminho para o Conhecimento 
e para o reconhecimento.  

 
Existe um conceito incompleto publicado no dólmen do 

Codificador, u’a máxima, por assim dizer, atribuída ao astrônomo Camille 

Flammarion, que já deve ter sido lido por milhões de pessoas, até porque 

vem sendo republicado constantemente em artigos, reportagens e livros. 

Vejamos o absurdo: “Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre – 

tal é a lei.” A nosso ver, alguém se descuidou e excluiu uma palavra básica: 

viver. Acreditamos que o original não era exatamente da forma como está 

escrito. Devia ou deveria ser assim: “Nascer, viver, morrer, renascer 

sucessivamente e progredir sempre – tal é a lei.” O renascimento é cíclico, 
consta da espiral evolutiva.  

  

Em verdade, Allan Kardec foi um herói solitário, que viveu numa 

época e numa cultura intensamente influenciadas pela Igreja católica e pelo 

materialismo vestido com os mantos da filosofia e do academicismo. 

Também precisaríamos levar em conta a formação cultural-religiosa e o 

grau de desenvolvimento dos médiuns que lhe assessoraram e auxiliaram 
em trabalho de tão elevada magnitude.  

  

Verificamos também uma abordagem predominantemente 

antropomórfica que já deveria ter sido reformulada. Sim, já deveriam ter 

sido revisadas, entre muitas outras, as seguintes expressões: “Deus não 

permite”, “Isso não agrada a Deus”, “Deus não escuta a maldição injusta e 

culpado perante ele se torna o que a profere” (557), “Deus só é sensível aos 

sentimentos que elevam para ele a alma” (725). Essa concepção de Deus, 

válida para aquela época, hoje não encontra ressonância, principalmente 
nos meios universitários.  

 
 Pena que a vastíssima e milenar sabedoria oriental não tenha sido 

aproveitada para a formulação de uma síntese global. Certamente a 

programação do Alto não comportava naquele momento tal abrangência.  

 
Observemos os seguintes trechos de O Evangelho Segundo o 

Espiritismo: “A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a 

riqueza, não ama nem a ele nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda 

mais estranha do que aquilo que ele possui.” Na página intitulada A 



   

 

 

paciência, do mesmo livro lê-se: “A dor é bênção que Deus envia aos seus 

eleitos.” Vejamos na sua introdução, Edição-LAKE. “Que o Espírito Santo 

me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra... Aos pobres 

oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus... Voltai para 

Deus, vosso pai, e todos nós que houvermos contribuído para o 

cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, 

agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os 

séculos dos séculos. Assim seja.” Lacordaire-1863-Edição-FEB. No 

capítulo XIII do mesmo livro lê-se o seguinte texto: “A caridade é, em 

todos os mundos, a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do 

próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele à criatura.”  

 
A propósito, o seguinte fato também merece reflexão: O Espírito 

Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, entre muitos livros, escreveu 

uma série evangélica composta dos principais títulos: Caminho, Verdade 

e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna 

e Ceifa de Luz. Estes livros, encadernados num só volume, apresentar-se-
iam como um outro e novo Evangelho segundo o Espiritismo.  

 
Uma observação clara e meticulosa em torno da vasta literatura 

que veio à lume nas últimas décadas leva à conclusão segundo a qual a 

Codificação Kardequiana, de forma esparsa, já está recodificada e 

decodificada. O leitor precisa, obviamente, separar o joio do trigo, o que 
demanda um trabalho muito difícil.  

 
Na primeira questão da primeira obra, Deus é algo; em seguida, 

passa a ser alguém. Na realidade, não se trata de coisa nem indivíduo à 

semelhança da realidade humana. Nota-se que o panteísmo foi contestado 

e o antropomorfismo, abraçado. A bem da verdade, a visão teológica do 

Espiritismo não pode ser bíblica; tem que ser científica. A concepção do 

Universo não pode ser dualista, e sim, monista. O dualismo separa 
enquanto o monismo harmoniza e unifica.  

 

Consequentemente, hoje - repetimos - poucas pessoas se 

interessam ou conhecem de fato o conteúdo do primeiro e mais importante 

livro compilado pelo mestre Allan Kardec, que certamente, em meados do 

século XIX não podia ir muito além. Fez o máximo possível no contexto 

cultural e nos limites de sua época. Portanto, tivemos que necessariamente, 

apresentar aqui novos conceitos à luz da atualidade e da própria literatura 

espírita. O próprio Codificador deixou clara a necessidade de se usar 

palavras novas na abordagem de coisas e ideias novas. Aliás, abaixo de 



   

 

 

Deus tudo é impermanente, isto é, mutável. A evolução é a grande lei. O 
que não muda entra em necrose e morre.  

 
Assim, entre outras áreas do Saber, passamos a conhecer, 

distinguir e inter-relacionar politeísmo, monoteísmo, panteísmo, 

pananteísmo, dualismo, holismo e monismo. Descobrimos claramente 

nestas palavras uma sequência conceptual histórica e evolutiva. Aliás, é 
nesse horizonte que se descortina a visão de uma teologia espírita.  

 
A essência da Obra continua válida e atual. Isto é indiscutível. 

Conceitos é que precisam ser mudados. Esta atualização tem o propósito 

de despertar o interesse daqueles que buscam uma Doutrina capaz de rasgar 

novos horizontes ao entendimento da Vida e do Universo. Que seja capaz 

de oferecer subsídios e fundamentação a pesquisas de maior abrangência e 
profundidade.  

 
Observamos também que os Autores espirituais da Obra, tendo por 

médium principal a veneranda Émilie Collignon, priorizaram a vida e as 

relações do Espírito no mundo físico, no mundo espiritual, no universo 

físico e no universo espiritual. Esta é a temática. Sem dúvida, variadíssimo 
campo de reflexões.  

 
Primeiramente tivemos o cuidado de manusear Le Livre des 

Espirits, na sua 2ª edição em francês, publicada em 1860 e lançada, 

cuidadosamente, no Brasil, em reprodução fotomecânica, pela Federação 
Espírita Brasileira, em 1998.  

 
Portanto, sob a ótica humana e à luz da mediunidade intuitiva, 

procuramos imprimir uma dinâmica nova ao seu conteúdo. As questões 

que são tradicionalmente interligadas e complementares, ganham certa 

independência e autonomia conceptual. Além disso, tomamos a liberdade 

de colocar mais uma no final do livro, trazendo à tona de modo claro a 

importância do Cristo na História da humanidade. Assim, o Livro passa a 

conter 1020 questões.  

 
Felizmente, o Codificador, na introdução do quinto livro básico - 

A Gênese – deixou claro o seguinte: “... o que caracteriza a revelação 

espírita é que sua fonte é divina, sua iniciativa pertence aos Espíritos e sua 

elaboração pertence aos homens.” Em seguida confirma a elevação de seu 

pensamento: “O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será 

jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que 



   

 

 

está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto; se uma nova 
verdade se revelar, ele a aceitará.” (op.cit.ítens 13 e 55)  

 
Não é intenção nossa descartar nem tão pouco substituir as 

publicações anteriores, amplamente divulgadas principalmente no Brasil. 

Permanecem necessárias como trabalhos de consulta e pesquisa. Aliás, 

seria interessante um estudo comparativo entre o antigo e o novo, levando-

se em alta consideração os comentários adicionais colocados pelo 
venerável Codificador.  

  

Felizmente, a obra mediúnica de Chico Xavier e de outros 

conceituados autores desencarnados ou encarnados, consolidam, explicam, 

atualizam e ampliam O Livro dos Espíritos e demais publicações 

deixadas por Allan Kardec no século XIX. Portanto, sua leitura se torna 

indispensável para todos que anseiem por conhecer em profundidade a 

Doutrina Espírita. Encontramos em suas páginas um oceano de preciosos 

ensinamentos e oportunas revelações.  Sem sombra de dúvida, Chico 

Xavier decodificou o Espiritismo com seu exemplo de vida e o recodificou 

com os principais livros de sua lavra mediúnica.  

 
Usamos necessariamente muitas metáforas, considerando que esta 

é a única forma literária de se tentar falar do desconhecido ou do inusitado. 

Aliás, um dia a integração multidisciplinar entre Ciência, Filosofia e 

Religião respeitará todas as linguagens, dando origem a uma super ciência 

– a Ciência do Absoluto. Essa ciência vai substituir todas as religiões 

humanamente concebidas e organizadas. O bem no coração do homem será 
tão espontâneo e natural quanto o perfume das flores.  

 
Se o Espiritismo deve acompanhar e acatar as descobertas e 

avanços científicos, a Ciência também deve respeitar e observar os 

horizontes que o Espiritismo descortina, enfatizando conceitos de 

imortalidade, universalidade, pluralidade, sustentabilidade, unidade e 
essencialidade.  

 
Numa visão de síntese, desdobramos conceitos sobre Teologia, 

Paleontologia, Arqueologia, Antropologia, História, Religião, Sociologia, 

Política, Genética, Direito, Educação, Arte, Filosofia, Física, Química, 

Cosmologia, Monismo, Tecnologia, Ecologia, Ufologia, Psicologia, 

Neurociência, Mediunidade, Intuição, Desencarnação, Reencarnação, 

Obsessão, Evolução... – um pouco de tudo no universo do conhecimento, 

com base na própria literatura espírita do século atual e sob as luzes da 

Espiritualidade Superior, sem cuja inspiração, proteção e apoio este 



   

 

 

trabalho não seria absolutamente realizado. Portanto, repetimos: não se 

trata de um esforço tipicamente pessoal até porque outras mentes de 

reconhecida lucidez fizeram a necessária revisão. Mesmo assim 

agradecemos as críticas e sugestões que forem apresentadas tendo em vista 
a próxima edição.  

 
À guisa de exemplo, vejamos algumas questões. Algumas entre 

dezenas que já deveriam ter sido atualizadas.  

 
01 - O que é Deus?  

  
R - Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.  

  
Resposta atualizada: Em resumo, (...) Deus é o centro da suprema 

inteligência, causa primária do grande universo e do infinito Bem.  

(...) Deus é o Espírito infinito do Cosmos, causa sem causa, o centro 

da Consciência cósmica da qual emana a Lei que rege todos os seres, 
todas as coisas e todos os fenômenos.  

  
10 - Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus?  

  

R - “Não; falta-lhe para isso o sentido.”  

  
Resposta atualizada: Ainda não. Entenderemos Deus, na sua 

transcendente plenitude, quando estivermos vivendo na esfera 

angelical. Somente na dimensão mais profunda do nosso ser esse 

entendimento se abrirá. Fora desse espaço interior podemos estar 

apenas projetando e ampliando nossa própria imagem humana com 

o nome de Deus. Deus, na Sua essência, é imperceptível pelo homem 

enquanto se deixar conduzir pelo intelecto em detrimento da 

sensibilidade que abre as portas da intuição. Os reflexos de Sua 

presença são suficientes para levar a criatura humana ao 

deslumbramento, ao êxtase....  

  

48 - Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos 
outros seres vivos na Terra?  

  

R - “Não; todos os vossos cálculos são quiméricos.”  

  

Resposta atualizada: Sim, aproximadamente. A ciência já tem essa 

informação, embora deixando margens a discussões. Os 

paleontólogos e geneticistas afirmam que o ser humano, na sua 



   

 

 

forma mais primitiva, surgiu há cerca de cento e cinquenta mil anos 

atrás. Foi quando raiou a luz da inteligência na Terra. A Era 

proterozoica, quando nasceram os primeiros micro-organismos, 

dista aproximadamente novecentos milhões de anos.  

  

81 - Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos 
outros?  

  

R - “Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. 
Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério.”  

  

Resposta atualizada: Espontaneamente. Os Espíritos surgem por 

uma mutação intrínseca e determinística. São centelhas que saem 

debaixo das cinzas. Ressurgem da matéria, ou seja, é resultado de 

uma transformação fisioquímica. Entretanto, devemos reconhecer 

que a inteligência humana ainda não consegue entender 

integralmente esse fenômeno. Esse parto só pode ser visualizado à 
luz da pura intuição.  

  

133 - Têm necessidade de encarnação os Espíritos que, desde o 
princípio, seguiram o caminho do bem?  

  

R - “Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas 

e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer 

felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem 

mérito.”  

 
 Resposta atualizada:  Não. Já foi dito no original desta obra que o 

mundo real e eterno é a dimensão espiritual. O Plano Físico podia 

até não existir. Se tivessem todos permanecido na Ordem do bem, 

sem nenhuma atitude de rebeldia ou desequilíbrio, nem mesmo a 

matéria existiria. O Universo estelar é transitório. Se todos 

permanecêssemos imperturbáveis na Ordem divina, estaríamos no 

CEU – Centro Espiritual do Universo.  

  

138 - Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o 

princípio da vida material?  

  

R - “É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por 

vos entenderdes mutuamente.”  

  



   

 

 

Resposta atualizada: Vida material não existe. A vida é espiritual e 
eterna.  

  
224 - Que é a alma no intervalo das encarnações?  

  
R – “Espírito errante, que aspira a novo destino, que espera.”  

  

a) Quanto podem durar esses intervalos?  

  
R - Desde algumas horas até alguns milhares de séculos...  

  

Resposta atualizada: A alma, em qualquer situação ou lugar é o que 

é. Nesse caso, na condição desencarnada, volta a receber a 

denominação de Espírito, passando a viver em corpo mais leve e 

mais sutil. Com o passar do tempo retornará às experiências no 

Plano carnal tantas vezes quantas sejam necessárias à sua depuração. 

Quanto ao tempo de sua permanência na Espiritualidade, depende 

de muitos fatores. Diríamos que normalmente pode durar anos, 
décadas ou séculos.  

  

460 - De par com os pensamentos que nos são próprios, outros 
haverá que nos sejam sugeridos?  

  
Observe-se apenas a primeira afirmação da respectiva resposta:  

  

R - “Vossa alma é um Espírito que pensa. (...)”  

 

 Resposta atualizada: Sim. Os momentos de indecisão, as dúvidas e 

incertezas muitas vezes resultam da influência de certos Espíritos 

em nosso campo mental. O que fazer nesses momentos? Entrar em 

estado de silêncio interior. Calma profunda. Quietude. Nesse 

momento a ideia ou sugestão melhor se torna mais nítida e se 

delineia agradavelmente. A prática da meditação é um bom 

caminho. Estamos falando de meditação e não reflexão ou 

intelectualização.  

  

723 - A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à 
lei da Natureza?  

  

R - “Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do 

contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como 

um dever, que mantenha suas forças e a sua saúde, para cumprir a 



   

 

 

lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar a reclame a sua 
organização.”  

  
Resposta atualizada: À luz do bom senso e dos conhecimentos 

atuais, constitui absurdo a matança de animais para alimentar o ser 

humano. Isso não será visto no futuro como uma antropofagia 

requintada? Já está sobejamente provado e demonstrado que o reino 

vegetal oferece todas as vitaminas, proteínas e sais minerais de que 

o homem necessita na sua alimentação. O vegetarianismo, mediante 
orientação científica, é nutrição saudável sob todos os aspectos.  

  
834 - É responsável o homem pelo seu pensamento?  

  
R - “Perante Deus, é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo, 
ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça.”  

  
Resposta atualizada: É, sim! Pensar é agir no imponderável. Pensar 

é projetar ou expandir energia boa ou negativa. É nas malhas do 

pensamento negativo que ocorrem os processos obsessivos entre 

seres de semelhantes tendências, estejam encarnados ou 

desencarnados. Somos responsáveis pelo que fazemos e pelos 
pensamentos que geramos e projetamos na psicosfera do planeta.  

  
Repetimos: Os leitores encontrarão neste novo trabalho lampejos 

filosóficos, evangélicos, científicos e poéticos numa linguagem versátil e 

acessível.  

  
Sem dúvida seria melhor que uma obra desse porte fosse escrita 

por um grupo de estudiosos, porém, o encontro de pessoas qualificadas e 

afins em torno de algo tão delicado e complexo é humanamente 

impossível. A discussão no planejamento do livro já seria desgastante e 

desagregante. O intelectual normalmente é um ser egótico, vaidoso e 
intolerante.  

  

Consideramos, portanto, esta obra fruto da concordância e 

participação de vários Espíritos formados em diversas culturas, detentores 
de uma lúcida e desapaixonada visão de síntese e universalidade.  

  
 Quem assina e se responsabiliza pelo trabalho é pesquisador e 

médium que, regulando a antena da intuição, sintonizou Espíritos diversos 

e procurou materializar o pensamento de todos eles de forma harmônica e 

coerente. Por isso, não se trata de manifestação individualista de colorido 



   

 

 

pessoal; é, em verdade, uma versão nova à luz dos conhecimentos atuais 

sem pretensão de substituir as publicações anteriores. O tradicional é 

história e material de pesquisa.  

  
Finalmente, também enfatizamos que o trabalho aqui desenvolvido 

e apresentado sob inspiração mediúnica (transmentação), é uma 

contribuição oferecida às novas gerações e a todos aqueles que estejam 

prontos a promover mudanças que a própria vida exige. Fizemos o possível 
para tornar sua leitura acessível, edificante e agradável.  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obs.: Sugerimos a leitura da introdução de autoria do Codificador 

no original desta obra e mantida nas traduções até hoje publicadas por 

considerarmos importante ao estudo da história do Espiritismo.  

 



   

 

 

 

PRIMEIRA PARTE 

  

AS CAUSAS PRIMEIRAS  
  

Capítulo I - Deus   
Deus e o infinito  

Provas e evidências da existência de Deus  

Natureza da Divindade  

Do Panteísmo ao Monismo  

  

Deus e o infinito  
  

1 - O que é Deus?  

  

R - Ampla e conclusiva definição de Deus, na Sua essência, ainda 

está além da capacidade cognitiva do ser humano; além das palavras e das 

Escrituras, entretanto, numa tentativa de compreensão e síntese, podemos 

afirmar que Deus é a alma do Universo, a Causa sem causa, o centro da 

consciência cósmica da qual emana a Lei que rege todos os seres, todas as 

coisas e todos os fenômenos. Ele é o Espírito da grande Unidade. O 

Absoluto. Autor e regente da sinfonia resplandecente que vibra no Infinito, 

dançarino cósmico, a deslumbrante, viva e inefável beleza que enche os 

olhos de luz e o coração de reverência. Fonte de luz e amor que transborda 

de tudo. Deus é a essência do amor que permeia todas as coisas. Essa 

essência traduz felicidade – felicidade que gera perfeita alegria. Ele é nosso 

Pai-Mãe que vive no centro hiperespacial do Universo, nas mais altas e 

luminosas Esferas espirituais, nos ciclos primevos da vida planetária e, ao 

mesmo tempo, aqui, agora. Sem poesia na alma e luz na mente jamais 

alguém abrirá a visão para ver e sentir esse horizonte de indescritível beleza 

e absoluto poder. Com outras palavras: Deus é a Causa presente nos 

efeitos; princípio, meio e fim; o centro da suprema inteligência, causa 
primária do Universo e do infinito bem.  

  

Deus é o sol resplandecente que ilumina o infinito e a eternidade.  

  

A) Quando e de que forma será possível entender essa potência 
cósmica?  

  

R - A questão ainda não é entender, propriamente; é sentir. O amor 

é emanação divina. Essa emanação contém aroma inebriante. Esse aroma 



   

 

 

se chama alegria. Aspirando essa essência, superamos todos os conflitos, 

resolvemos todos os problemas e mergulhamos num oceano infinito de 

paz. Portanto, o Todo Poderoso se expressa no amor, na alegria e em tudo 

que possa gerar, mesmo que dolorosamente e a longo prazo, amor e alegria. 

Ele está em tudo que acaba se diluindo Nele mesmo. Deus é aquilo que só 

seremos capazes de entender quando estivermos vivendo na atmosfera do 

verdadeiro e puro amor, aspirando o perfume da infinita alegria. Quem ama 

sabe e crê. Deus é o espírito da felicidade e do amor que harmonizam os 
Universos e transborda eterna alegria.  

   

É no mais profundo silêncio da alma que Deus se mostra mais pleno.  

O Cristo dizia que o reino de Deus está dentro de cada um de nós.  

  
2 - O que se deve entender por infinito e eternidade?  

  

R - Dois conceitos que interagem e se integram. Infinito é tudo 

aquilo que pode ter tido começo mas não tem fim, aquilo que não acaba. O 

infinito está relacionado ao espaço e ao tempo. Quanto à eternidade, poder-

se-ia dizer simplesmente o seguinte: eternidade significa ausência de 
tempo. É a dimensão do não-tempo. Deus está aqui e além, inteiro em tudo.   

  

Só Deus é infinito. Onde e quando tudo chega a um fim, Deus continua 

absoluto.  

  
3 - Pode-se afirmar que Deus é o infinito?  

  

R - Não. Deus não é o infinito. Ele é infinito. Também não é certo 

afirmar que Deus é o amor; Ele é a fonte do amor, do qual derivam todas 

as leis e princípios que regem a evolução de todos os seres em todos os 

ciclos e dimensões.  Está presente no espaço, no tempo e além. Está 

presente em tudo e no Todo, aqui e além, na imensidade cósmica. 

Inicialmente torna-se fundamental a compreensão da seguinte dicotomia: 

transcendência imanência. Deus é transcendente e está imanente. A 

transcendência é invisível; a imanência, visível, material, palpável. A 

transcendência se percebe por intuição, mas a imanência, forma em que 

Ele aparece em tudo, pode ser percebida por reflexão ou dedução. A 

transcendência é a Sua essência. Na Sua condição imanente tem formas e 

personalidade e, portanto, é alguém; na sua dimensão transcendente é pura 
espiritualidade.  

 

 



   

 

 

Provas e evidências da existência de Deus  
  

As evidências que mostram Deus são palpáveis desde o sistema das 

subpartículas atômicas até o esplendor das galáxias no 

incomensurável. O universo é holográfico.  

  
4 - Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?  

  

R - Podemos provar no sentido de experienciar. Mediante a 

racionalidade filosófica ou científica, vigente no mundo acadêmico, a 

prova que se desejou e deseja será sempre discutível. Deus, embora esteja 

presente em tudo, na sua essência, está acima do concebível humano. 

Entretanto, à luz da intuição, em tudo estão as evidências e os sinais da 

presença de Deus. Coisa alguma poderia surgir do nada, portanto, esta 

grande sinfonia chamada Universo tem seu autor, dançarino e regente.  

  

A intuição é o sentido que permite entender e sentir a alma do Todo; 

isto é, do Grande Universo.  

  

5 - Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo, que todos 
os homens trazem em si, da existência de Deus?  

  

R - A essência do ser humano é divina. Está nas camadas mais 

profundas do homem a certeza da existência daquele Ser que lhe deu 

origem. A dúvida ou a incerteza resulta de condicionamentos culturais e 

intelectuais. A intuição, que significa faculdade mais nítida e mais precisa, 
mostra Deus em tudo.  

  

As pessoas, desde criança, principalmente nos países do Ocidente, 

assimilam noções deturpadas sobre Deus. Essa catequese é a semente 

do materialismo.  

  

6 - O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não 
poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas?  

  

R - Não. Quase sempre as pessoas são desorientadas desde o berço, 

desenvolvendo conceitos e práticas deturpadas. A certeza da existência de 

Deus é inata. Está presente no Espírito desde a sua origem. Não estamos 

falando do deus feito pelo homem à sua imagem e semelhança. O Deus 

tradicionalmente divulgado pelas religiões ocidentais não existe. É apenas 



   

 

 

reflexo de uma necessidade psicológica. Necessidade de um superpai à 
semelhança do filho.  

  

Físicos, químicos, biólogos e geneticistas, podem, à luz da razão e da 

intuição, descortinar o luminoso e fantástico campo das origens.  

  

7 - Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa 
primária da formação das coisas?  

  

R - Tudo que existe no plano da matéria, tudo que é visível aos 

olhos humanos, tem sua origem na combinação dos elementos 

estequiogenéticos. Entretanto, essas combinações e criações obedecem 
princípios e leis que emanaram de Deus.   

  

A dinâmica harmoniosa e criativa da Natureza e do Universo 

evidencia a Causa inteligente que deu origem a tudo de belo e 

grandioso que nos cabe apreciar e sentir.  

  

8 - Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso?  

  

R - Se tudo fosse obra do acaso, o Universo, caso existisse, seria 

um grande caos. Uma causalidade inteligente está por traz de tudo, até 
porque tudo muda e se transforma.  

  

A visão dos mecanismos evolutivos causa alegria e até 

deslumbramento.  

  

9 - Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência 
suprema e superior a todas as inteligências?  

  

R - A lei da evolução, inerente a todas as coisas e todos os seres, 

na Terra e em todos os mundos, evidencia a presença desse Ser Supremo. 

Ele é o princípio e o fim, alfa e ômega – a origem do Universo e o fim do 
processo evolutivo. Ele está na imanência e na transcendência.   

 

Natureza da Divindade  
  

Na Sua imanência podemos sentir e constatar evidências e confirmar 

Sua presença; na Sua transcendência só podemos sentir ou imaginar.  

 

10 - O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?  



   

 

 

  

R - Ainda não. Entenderemos Deus na sua transcendente plenitude 

quando estivermos vivendo em esfera angelical ou crística. Somente na 

dimensão mais profunda do nosso ser esse entendimento se abrirá 

plenamente. Fora desse espaço interior, podemos estar apenas projetando 

e ampliando nossa própria imagem humana com o nome de Deus. Deus, 

na sua essência, é imperceptível pelo homem enquanto se deixar conduzir 

pelo intelecto em detrimento da sensibilidade que abre as portas da 

intuição. Os reflexos de Sua presença são suficientes para levar a criatura 

humana ao deslumbramento, ao êxtase. João Evangelista, há dois mil anos, 

disse que Deus é amor. Hoje, seguramente, ele iria mais longe para afirmar 

que Deus é o espírito da felicidade absoluta, fonte da verdadeira e infinita 

alegria. Amor é o caminho da alegria e da felicidade. Nos ciclos da 

evolução planetária e entre nós - Seus filhos residentes na Terra - enfim, 

na Sua imanência, Ele é predominantemente amor. Contudo, chega o 

momento em que Ele se transubstancia em nossa sensibilidade, passando a 

ser alegria profunda e permanente. Em nosso vocabulário não há outras 

palavras que definam melhor a natureza da Divindade - Sua 

transcendência. Quando, pois, estivermos vivendo no ápice da evolução, 

seremos semelhantes a peixes nadando serenamente no oceano da 

verdadeira, imutável e eterna felicidade; lembrando que a felicidade é o 

estado de espírito que expressa e expande a verdadeira alegria, é o estado 
natural e essencial dos filhos de Deus.   

  

A natureza de Deus é puramente espiritual. Somos semelhantes a 

primatas tentando descrever o sol. A mente e a linguagem humanas 

ainda são muito limitadas.  

  

11 - Será dado um dia ao homem compreender o mistério da 
Divindade?  

  

R - Sim! Um dia, o homem, sensibilizado pela sua própria 

evolução, desvendará esse mistério. Na visão dos Seres evoluídos não 

existe mistério. O conhecimento da verdade em todos os níveis é 

conquistado mediante o amadurecimento espiritual de cada pessoa. Mas, a 
visão do Espírito será sempre relativa à sua condição de filho.   

  

Mistério é aquilo que ainda não foi descoberto, revelado ou explicado.  

 

12 - Embora não possamos compreender a natureza íntima de 
Deus, podemos formar ideia de algumas de Suas qualidades?  

 



   

 

 

R - Naturalmente. Chegamos a esse conhecimento gradativamente. 

Aliás, já foi dito o essencial: Deus é o espírito do amor e da felicidade. 

Portanto, ninguém chega a esse entendimento pelas vias do intelecto, e sim 

através da intuição e da sensibilidade, cujo desabrochar ocorre mediante a 

evolução integral do ser.  

  

O intelecto é limitado e viciado; às vezes, deformado. A verdadeira 

inteligência é diferente – é luminosa.  

  

13 - Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, 

imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, 
temos ideia completa de Seus atributos?  

  

R - Ideia completa, não. O ser humano vive nos limites da 

relatividade, ao tempo em que Deus na sua transcendência vive no 

absoluto. Deus é o espírito da consciência Cósmica. A percepção desta 

realidade está além das palavras e até mesmo do intelecto. A mente humana 

em geral é viciada e presa a muitos condicionamentos filosóficos, 

religiosos, culturais e acadêmicos. Deus é o inimaginável. Está além e 

acima de toda e qualquer conceituação filosófica. Embora esteja presente 

em tudo, está, na Sua transcendência, além do espaço e do tempo. Deus é 
inteiro em tudo.  

  

Do Panteísmo ao Monismo  
  

Os atributos da divindade representam uma dedução óbvia e lógica, 

embora incompleta. Sob todos os aspectos Ele é perfeito, 

absolutamente perfeito.  

  

14 - Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a 

resultante de todas as forças e de todas as inteligências do Universo 

reunidas?  

  
R - Quereis saber se Deus é a soma de todos os seres inteligentes. 

Não! Os seres são distintos, são dotados de individualidade e 

personalidade. Deus está para o Universo assim como a alma está para o 

seu corpo somático e os demais corpos que a revestem. Imagine cada 

átomo sendo uma individualidade. A alma central está presente no corpo e 
se expande em cada átomo.  

  

Deus não é efeito, embora também esteja presente nos efeitos; não é 

resultante de coisa alguma. O contrário: é a Causa primeira.  



   

 

 

 

15 - Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos 

da Natureza, todos os seres, todos os Globos do Universo seriam partes 

da Divindade e constituiriam, em conjunto, a própria Divindade, ou, por 

outra, que se deve pensar da teoria panteísta?  

  
R - O Todo universal visível está em processo de desintegração e 

diluição. Todos os seres estão em constante depuração até voltarem à 

pureza lirial, isto é, ao estado de angelical simplicidade. Somos deuses – 

assim afirmou Jesus. Deuses em plano relativo. Só o Ser infinito é o Deus 

absoluto. Porém, a essência é a mesma. O ciclo cósmico da evolução 

apresenta progressivamente as seguintes dimensões: matéria, energia, 
pensamento, espiritualidade e, finalmente, Deus.  

  

Panteísmo é teoria incompleta, limitada e obsoleta.  
  

16 - Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a 

demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinita a 

quantidade de mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito; não havendo o 

vazio, ou o nada em parte alguma, Deus estaria em todos os lugares; 

estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele 

dá a todos os fenômenos da Natureza uma razão de ser inteligente. Que se 
pode opor a este raciocínio?  

  
R - Ninguém jamais perderá sua individualidade e o que o 

distingue dos demais Espíritos. O que ocorre é uma progressiva 

desmaterialização até que tudo volte ao estado de pura espiritualidade. 

Todas as criaturas, ou melhor, tudo emanou de Deus. Portanto, a luz divina 

está na intimidade de tudo. Evolução é interiorização de valores com a 

consequente exteriorização da essência. Deus é imanente a tudo. O 

panteísmo, de fato, é uma teoria inaceitável, vez que afirma a possibilidade 

de Deus absorver tudo, inclusive as individualidades inteligentes, ou seja, 

todos nós – Espíritos – estaríamos destinados à morte definitiva, ficando 

somente Deus. A razão afasta essa hipótese. Usemos metáforas: 

Imaginemos trilhões e trilhões de gotículas de óleo circulando dentro do 

oceano. Somos figurativamente essas gotículas. O oceano é Deus. 

Imaginemos trilhões e trilhões de pirilampos voejando na luz do Infinito. 

Somos esses pirilampos. A luz espiritual infinita na qual estamos 
mergulhados é Deus. Os filhos de Deus, obviamente, são deuses.  

 

 

 



   

 

 

 

Capítulo II - Elementos Gerais do Universo  
Conhecimento do princípio de tudo e do Todo  

Espírito e matéria  

Propriedades da matéria  

Espaço universal  

  

Conhecimento do princípio de tudo e do Todo  
  

O princípio das coisas passa pela combinação e transformação dos 

primeiros elementos da escala estequiogenética.  
  
17 - É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?  

  
R - Sim. O homem é cidadão do Universo. Na medida em que ele 

ascende na escala evolutiva os horizontes do entendimento e do saber lhe 

são descortinados. “Não há nada oculto que um dia não venha a ser 
revelado.” – Disse Jesus.  

  

A expansão mental e emocional leva ao estado de adoração e 

integração com a Divindade.  

  
18 - Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão 

ocultas?  

  
R - Sim. A intuição é a principal faculdade da alma. Todos nós 

possuímos essa percepção em desenvolvimento. A intuição é a chave que 
abre as portas do mais profundo conhecimento.  

  
O incognoscível não pode ser racionalizado nem tão pouco 

verbalizado; apenas sentido.  

  
19 - Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar 

alguns dos segredos da Natureza?  

  
R - A ciência, tanto quanto o intelecto, é limitada. Há coisas que a 

ciência não consegue explicar. É o incognoscível ou inconcebível. Só pode 

ser sentido, vivenciado, intuído e verticalizado; racionalizado e 
verbalizado, jamais.  

  



   

 

 

A Transcomunicação Instrumental – mediunidade eletrônica - é um 

canal que está surgindo para o intercâmbio entre os dois mundos – 

físico e espiritual. 

 

20 - É dado ao homem receber, sem ser por meio das 

experimentações científicas, comunicações de ordem mais elevada acerca 
do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos?  

  
R - Essas experimentações científicas certamente incluirão a 

chamada transcomunicação, isto é, o intercâmbio com os Espíritos através 

de equipamentos eletrônicos; porém, a intuição assim como outras 

faculdades, caminham juntas com a ciência até certo ponto. De onde a 

ciência para e a intuição prossegue sem limites, vez que essa é a faculdade 
mais avançada em todos os mundos.  

  

Espírito e matéria  
  

Todos os astros um dia vão se apagar e o Universo visível vai 

desaparecer.  

  

21 - A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi 
criada por Ele em dado momento?  

  

R - O que emanou de Deus foi só espiritualidade. As formas 

materiais decorreram da contração vibratória de seres que se 

desarmonizaram com a Ordem estabelecida. Portanto, “O mundo material 

podia até não existir.” – é o que está escrito na Introdução original deste 
livro.  

  
Existem formas materiais densas e sutis em muitas frequências, aqui e 

noutros mundos.  

  

22 - Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem 

extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é 
impenetrável. São exatas estas definições?  

  
R - Relativamente. A Física já revelou que as formas materiais são 

energia em diferentes frequências. Existem outras formas desconhecidas 

pela ciência terrena. Em nosso mundo a matéria é mais densa. Também 

devemos considerar que o mundo espiritual consegue impressionar nossos 

sentidos. Todos nós somos Espíritos em diferentes níveis de 

desenvolvimento evolutivo, e os sentidos são janelas para o Infinito sob a 



   

 

 

claridade da intuição. Nas últimas décadas a ciência avançou muito nessas 

áreas, principalmente no que tange ao conhecimento da matéria e da 

energia. A Física Quântica está abrindo novos espaços ao entendimento do 

mundo que nos cerca. 

 

 Obs.: Espírito com inicial maiúscula (E) é o ser inteligente. 

Cada um de nós é Espírito. Espírito com inicial minúscula (e) é o 

estado espiritual ou essencial das coisas; é o mesmo que espiritualidade 

com inicial minúscula. Espiritualidade com inicial maiúscula (E) 

significa mundo espiritual ou morada dos seres desencarnados.  
  
23 - O que é Espírito?  

  
R - Com palavras conclusivas, definir o Espírito é quase tão difícil 

quanto descrever Deus. Sabemos apenas que o Espírito, esteja onde estiver, 

seja qual for o seu grau evolutivo, é individualidade pensante, um vórtice, 

ser imaterial, distinto, estado cinético, fonte de instinto, racionalidade, 

sensação, inteligência, intuição e amor; centelha divina. Em mundos mais 

evoluídos a forma mental e a linguagem devem refletir melhor o 

imponderável.  

  
A inteligência é a faculdade que deve nos conduzir pela senda do bem 

e da felicidade.  

  
24 - Espírito é sinônimo de inteligência?  

  

R - Não. Inteligência é a capacidade de discernir, compreender, 

aprender e construir. É atributo do Espírito. Por muito tempo essa 

qualidade fica empanada, obscurecida e reduzida pelos mais diversos 

condicionamentos. Chega, porém, o momento em que o indivíduo decide 

transpor barreiras, superar limitações e conquistar novos horizontes. Esta 
é a função da inteligência.  

  

A matéria é mutável e desintegrável; o Espírito é distinto, indivisível e 

eterno.  

  

25 - O Espírito independe da matéria, ou é apenas uma 

propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar?  

  
R - Enquanto encarnado, o ser depende das condições materiais; 

entretanto, o puro Espírito independe da realidade física. O Espírito tem 

poder para materializar objetos e até materializar-se, isto é, mostrar-se 



   

 

 

revestido de matéria específica chamada ectoplasma. Entretanto, o Espírito 
em si transcende a matéria.  

  

É possível conceber Espírito sem matéria; matéria sem espírito, não. 

Espírito com inicial maiúscula é a centelha individualizada e 

inteligente; com inicial minúscula é a centelha nas formas elementares 

da matéria e da energia.  

  

26 - Poder-se-á conceber o Espírito sem a matéria e a matéria sem 
o Espírito?  

  

R - Não. O Espírito é eterno e distinto; a matéria é transitória e 

mutável. Da desintegração da matéria nasce a energia, e da desintegração 

da energia surge o pensamento e o Espírito reaparece em formas 
elementares. A Física Quântica leva a essa descoberta.  

  

Elemento geral definitivo, só há um – o espiritual. É a substância 

universal original.  

  

27 - Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria e o 
espírito?  

  

R - De certo modo e até certo ponto, sim. Toda a matéria do 

Universo está em desintegração. Ao fim de tudo não haverá matéria, 

energia, espaço, tempo nem a relatividade que se baseia nessas dimensões. 

Afinal, Deus é espírito e tudo mais voltará a ser espírito. O Universo que 

emanou de Deus é pura espiritualidade. Usamos a palavra espírito para 

tentar definir Deus pela ausência de vocábulo mais adequado. Imaginemos 

o que possa ser a essência e o centro inteligente da espiritualidade 
universal. Isso é Deus. Portanto, o reino de Deus está dentro de nós.  

  

Todas as formas do elemento chamado matéria, em todos os mundos, 

são transitórias.  

  

28 - Pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais 

exato e menos sujeito a confusão dar aos dois elementos gerais as 
designações de matéria inerte e matéria inteligente?  

  

R - Não. Espírito não é matéria, embora possa ter sido, e a matéria 

não é inerte; está em constante movimento e transformação. Formas físicas 

ou biológicas de outros planetas podem não ser vistas pelo ser humano da 

Terra.  



   

 

 

 

Propriedades da matéria  
  

É a variedade de frequência que determina a densidade com que a 

energia se manifesta em formas tangíveis ou ponderáveis.  

  
29 - A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria?  

  

R - Ponderabilidade, numa visão cósmica, tem conceito muito 

relativo. Existem no Universo formas de matéria que são para nós 

imponderáveis. Isso varia de esfera em esfera. Mesmo nos planetas do 

nosso sistema solar existem formas de matéria tão sutis que se tornam 

invisíveis aos olhos humanos. Animais podem ver, máquinas podem 

fotografar, no entanto, o ser humano comum não enxerga.  

  

As formas materiais são constituídas de vários e diferentes elementos 

e sub-elementos.  

  
30 - A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?  

  

R - A Unidade é o princípio. A base é uma só. O princípio vital 

que deu origem a tudo é a espiritualidade original do Universo. Imagine 

um espelho que tenha caído e se transformado em trilhões de fragmentos e 

esses fragmentos em trilhões de partículas e subpartículas... Toda essa 

diversidade constituía uma unidade que se despedaçou, permanecendo, 

porém, sua anti-matéria - um big-bang (o primeiro) ocorrido muito antes 

daquele que, segundo teoria e cálculo científico se verificou há cerca de 15 

bilhões de anos.  

  

As diferentes composições da matéria, no espaço e no tempo, 

manifestam diversas propriedades.  

  
31 - Donde se originam as diversas propriedades da matéria?  

 

R - De alterações sofridas pelas unidades atômicas e moleculares.  

O estudo da Física e da Química esclarece satisfatoriamente essa questão. 

A matéria, que não deixa de ser uma forma biológica primeva, guarda na 
sua intimidade um potencial de manifestações inconcebíveis.  

  

O Universo visível é uma materialização fragmentada. Visto por outro 

ângulo, é uma fragmentação material da Unidade original.  

  



   

 

 

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?  

  

R - Exatamente. A Unidade foi fragmentada. Vivemos nessa 

fragmentação, atraídos felizmente pelo Grande Espírito dessa mesma 

Unidade. Deus é um magneto situado no centro espiritual do Universo. 

Para Ele tudo converge gradativamente. Por isso, a evolução é lei, é 
imperativo cósmico.  

  

Tudo está no Todo assim como o Todo está em tudo.  

  

33 - A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar 

todas as modificações e de adquirir todas as propriedades?  

  

R - Continua válido o axioma da eterna sabedoria: O Todo está em 

tudo. A substância original continha tudo que pudesse ser necessário à 

expansão da vida. Pode não ser fácil para algumas pessoas o entendimento 

dessa verdade, porém, nada ficará oculto. Todos deverão saber que um 

simples grão de areia guarda em si o mapa do Universo.  

 

As moléculas são micro-organismos com formas variadas.  

  
34 - As moléculas têm forma determinada?  

  

R - Sim. Os laboratórios de biologia molecular já fotografaram 

diversas moléculas. Entretanto, não devemos ignorar a existência de 

moléculas pertencentes a corpos mais sutis – corpos que compõem o 

próprio ser humano. Essas outras espécies de moléculas ainda serão 

descobertas pela ciência. A Física e a Biologia são áreas muito vastas. As 

formas moleculares são diferenciadas em cada corpo e infinitamente 

diversificadas na biodiversidade das espécies espalhadas pelos mundos 

siderais.  

  
Espaço universal  

  

Existe uma dimensão inespacial e atemporal. É para lá que estamos 

indo, ou melhor, retornando.  

 

35 - O Espaço universal é infinito ou limitado? 

  



   

 

 

R - Genericamente falando, o espaço é infinito. Mas não é sempre 

retilíneo; é curvo. Chega o momento em que o espaço geográfico ou 

astronômico se torna um estado de espírito, uma dimensão de consciência. 

Em dado momento da viagem evolutiva o infinito espacial dá lugar ao 

infinito espiritual. Por isso, o universo dos astrônomos e astrofísicos tem 
fim. Infinito mesmo é o universo espiritual.  

   

Vazio absoluto não existe. O que parece vazio é Deus na Sua 

transcendência – coletânea musical infinita num cenário de luzes e 

cores numa dança variadíssima e eterna.  Integramos esse espetáculo 

grandioso e divino. Um dia o Todo será puramente espiritual.  

  

36 - O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço 
universal?  

  

R - Não. Deus é onipresente. Contudo, existe um vazio psicológico 

que pode ser encontrado ou sentido em toda parte, em especial no interior 

da alma. Esse vazio abissal – ausência de tudo que é conhecido - é a 

sensação da presença de Deus na Sua transcendência. Nele não há qualquer 

tipo de matéria ou mesmo de energia. Seu conteúdo é algo indefinível. É a 

quintessência do amor. Para nossos sentidos é um imenso vácuo ou vazio. 
O resplandecente silêncio. “Abismo de rosas.”   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Capítulo III - Criação   
Formação dos mundos  

Formação dos seres vivos  

Povoamento da Terra, Adão  

Diversidade das raças humanas  

Pluralidade e habitabilidade dos mundos  

  

Formação dos mundos  
  

Um dia o Todo será puramente espiritual.  

  

37 - Pelo visto, o Universo físico surgiu num segundo momento. O 
original, porém, foi emanação de Deus?  

  

R - Deus é a Causa primeira. Diz a razão não ser possível que o 

Universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra 

do acaso, há de ser obra, ou melhor, emanação de Deus. Afinal, de onde a 

aranha extrai o material necessário à construção da teia? Dela mesma. 

Assim aconteceu com a origem do Universo. O Universo é mais que um 

projeto, ou mesmo uma Obra. Também não deve ser visto como uma 

supermáquina; é um organismo vivo - extensão de Deus. A extraordinária 

vitalidade do Cosmos, em todas as suas manifestações, no infinitamente 

pequeno e no infinitamente grande, evidencia claramente a existência de 
uma Causa inteligente e soberana.  

  

Assim como a aranha tira dela mesma o material para construir a sua 

teia, a teia da vida em todo o Universo saiu do próprio Deus. Não podia 

ser de outra forma.   

  

38 - Como criou Deus o Universo?  

  

R - Deus nada criou à semelhança de artistas, inventores ou 

fazendeiros. A chamada Criação não passa de emersão daquilo que já 
existia latente na matéria prima, isto é, na substância universal.  

  
Um projeto cósmico estabeleceu tudo aquilo que pudesse refletir a 

vontade de Deus, isto é, Sua Lei.  

  
39 - Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos?  

  



   

 

 

R - O que se sabe à luz da Cosmologia é que um ou mais big-bangs 

deram origem aos sistemas galácticos e planetários. Considerando que 

todos os fenômenos do micro ao macrocosmo acontecem nas diretrizes da 

Lei divina, essas explosões, ainda em discussão, constituíram a forma que 

se mostrou adequada à formação das moradas em que as sementes de vida 

deveriam brotar e se desenvolver. O projeto de tudo estava implícito na 

Grande Lei. Deus é. A Lei é Seu reflexo natural e é essa Lei que orienta e 

governa tudo naturalmente.  

  

Os cometas devem ter alguma função no equilíbrio do Universo.  

  

40 - Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de 
condensação da matéria, mundos em via de formação?  

  
R - A Astronomia informa que os cometas são bolas de gelo em 

movimento pelo espaço sideral. Viajam em sentido elíptico através de 

diferentes órbitas. Tem tamanhos variados e sua lendária cauda é resultado 

de transformação de sua massa de gelo em gases por força do próprio 

deslocamento sob o calor dos sóis. Permanecem em movimento até sua 

total desintegração. Os cometas sempre foram cercados de muita 

superstição e mitos sem qualquer fundamento racional, embora haja 
naturalmente alguma interação magnética entre todos os corpos celestes.  

  
É inevitável a morte ou extinção do Universo estelar ou visível. 

Sobreviverá somente o Universo espiritual – o produto final de todas 

as transformações.   

  
41 - Pode um mundo completamente formado desaparecer e 

disseminar-se de novo no Espaço a matéria que o compõe?  

  

R - Todos os corpos celestes estão destinados à extinção. 

Envelhecem, cadaverizam-se e se desintegram assim como ocorre com o 

corpo carnal que o Espírito ocupa durante sua presença na Terra, mediante 

a lei de reencarnação.  

  
Com base no conhecimento da radioatividade e do DNA, a ciência já 

consegue determinar a idade das formas materiais, biológicas e dos 

mundos ao alcance dos observatórios.  

 
 42 - Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos 

mundos: da Terra, por exemplo?  

  



   

 

 

R - Cada mundo tem seu tamanho e sua constituição física e 

biológica. Portanto, isso é muito relativo. Mas, a ciência já tenta fazer esses 
cálculos com base na radioatividade.  

  

Formação dos seres vivos  
  

O povoamento da Terra constitui marco na pré-História e na evolução 

planetária.  

  
43 - Quando começou a Terra a ser povoada?  

  
R - Segundo pesquisas científicas, há cerca de 38.000 anos viveu 

a espécie neandertal. Há 15.000 anos os pitecantropóides povoaram 

determinadas regiões do Planeta, que foram sucedidos pelos paleolíticos. 

São os primatas, antecessores do atual biotipo.  

  

Os seres vivos emergiram das transformações intramoleculares.  

  

44 - Donde vieram para a Terra os seres vivos?  

  
R - Os seres de todas as espécies surgiram da combinação de 

moléculas e células. O princípio inteligente ou vital estava presente em 

tudo, aguardando momento oportuno para se manifestar. Essas partículas 

vitais foram atraídas e despertadas pela própria combinação dos elementos.  

  
Os elementos orgânicos sempre estiveram na intimidade da matéria 

em toda parte do Universo.  

  

45 - Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da 
Terra?  

  

R - Na intimidade dos próprios elementos. Tudo contém tudo. A 

matéria, na sua essência, passando pela energia, se torna pensamento e 
espírito. A Física Quântica está descortinando esse horizonte.  

  
Na hora certa, determinada pelos mecanismos da evolução, cada ser 

nasce e renasce espontaneamente.  

  
46 - Ainda há seres que nasçam espontaneamente?  

  
R - Sim. Enquanto houver matéria e energia, espaço e tempo, 

haverá transformação. É nesse campo de interação que a vida brota, 



   

 

 

dormindo no mineral, sonhando no vegetal, movimentando-se no animal e 
iluminando-se no reino humano e espiritual.  

  

A espécie humana é apenas uma etapa na caminhada evolutiva do Ser.  

  

47 - A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos 

contidos no Globo terrestre?  

  
R - Orgânicos e inorgânicos. Assim como a árvore está contida 

numa pequenina semente, o ser humano também pode ter passado pelo 

reino mineral. O que acontece no útero de uma genitora, aconteceu e 
acontece no ventre da mãe Terra.  

  
A luz da racionalidade brilhou em momento decisivo e solene sob a 

direção do Cristo Jesus – Governador espiritual do nosso planeta.  

  
48 - Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e 

dos outros seres vivos na Terra?  

  
R - Sim, aproximadamente. A ciência já tem essa informação, 

embora ainda imprecisa.  Os paleontólogos e geneticistas afirmam que o 

ser humano, na sua forma mais primitiva, surgiu há cerca de cento e 

cinquenta mil anos.  Foi quando raiou a luz da inteligência na Terra. A Era 

proterozoica, quando nasceram os primeiros micro-organismos, dista 
aproximadamente 900 milhões de anos.  

  
O despertar das individualidades inteligentes é fenômeno que continua 

saltitando em toda parte.  

  
49 - Se o gérmen da espécie humana se encontrava entre os 

elementos orgânicos do Globo, por que não se formam espontaneamente 
homens, como na origem dos tempos?  

  
R - O ser humano, na sua complexidade biopsíquica, é resultante 

de múltiplas transformações no processo evolutivo do planeta. É o ponto 

de chegada de uma longa viagem na dimensão biológica. O despertar das 

individualidades continua.  

 

Povoamento da Terra, Adão  
  

Os primeiros seres racionais viveram durante muito tempo num 

imenso jardim povoado harmoniosamente por variadíssimas espécies.  



   

 

 

50 - A espécie humana começou por um único homem?  

  
R - É possível, mas não como a Bíblia descreve. No momento 

propício, quando as condições climáticas permitiram, nasceu o primeiro 

grupo, assim como uma ninhada de pintos. Despontou o primeiro, depois 
o segundo, terceiro, quarto, e assim sucessivamente.  

  
Adão não foi o primeiro homem; foi o primeiro patriarca da História.  

  
51 - Poderemos saber em que época viveu Adão?  

  
R - Adão é protagonista de um momento histórico – momento em 

que o biótipo humano atual começou a se organizar e a se multiplicar. Isso 

ocorreu há cerca de 4.000 anos a.C. Foi então que surgiram as raças 
adâmicas.  

  

Diversidade das raças humanas  

  
A vivência e miscigenação de raças e povos em diferentes regiões do 

Globo deram origem à variedade de aspectos físicos, culturais, 

fisionômicos e psicológicos que ainda hoje existem.  

  
52 - Donde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem 

as raças humanas na Terra?  

  
R - Do clima, da miscigenação, das necessidades e das condições 

evolutivas dos Espíritos destinados a reencarnar em determinadas 

condições. Outrossim, também existem marcas ou caracteres trazidos por 
imigrantes de outros mundos.  

  
A diversidade cultural dos povos amplia possibilidades e enriquece a 

Civilização.  

 
53 - O homem surgiu em muitos pontos do Globo?  

  
R - Primeiramente, no continente africano, depois se espalhou. Isso 

aconteceu em diversos momentos, o que também constitui uma das causas 

da diversidade das raças. Com o tempo, mediante sucessivas migrações e 
encarnações novos tipos foram surgindo.  

  
A família de Deus, integrada por todas as criaturas animadas e 

temporariamente inanimadas está em toda parte.  



   

 

 

54 - Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie 
humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos?  

  
R - Somos todos irmãos - nós, moradores da Terra e todos que 

compomos a família cósmica. Numa visão mais ampla e mais realista, 

podemos afirmar que a família de Deus é integrada por todos os seres 
vivos, de todas as espécies, em todos os mundos.  

  

Pluralidade e habitabilidade dos mundos  
  

Os mundos são habitados por diferentes formas de vida. 

Consequentemente, ainda vai surgir na esfera da ciência humana a 

Cosmobiologia.  

  
55 - São habitados todos os Globos que se movem no espaço?  

  
R - Sim. Nada é inútil ou desnecessário na Obra Divina. Todos os 

espaços são ocupados pelas mais diversas formas de vida. As espécies, as 

formas biológicas, as aparências e a constituição química variam ao 

infinito. Os mundos mais novos são berçários; os mais antigos são 

universidades – moradas de Espíritos superiores, em civilizações que 

reúnem tecnologia, educação, espiritualidade e ecologia, no clima da 

verdadeira fraternidade sob a direção espiritual do respectivo governo 
crístico.  

  
Cada mundo possui uma constituição física e biológica adequada ao 

seu grau evolutivo.  

  
56 - É a mesma a constituição física dos diferentes Globos?  

  
R - Não. A constituição atômica é sempre a mesma, mas as formas 

e a composição biológica variam bastante. O corpo físico de determinadas 
populações siderais é invisível ao homem da Terra.  

  
Teremos futuramente um governo planetário.  

  
57 - Não sendo uma só para todos a constituição física dos 

mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os 

habitam?  

  
R - É tudo feito com o material da escala dos elementos 

estequiogenéticos; entretanto, existem variações de densidade, peso, 



   

 

 

formas, movimentos, odores, texturas, cores, luzes, além da diferença nos 

padrões vibratórios da psicosfera. Há mundos cuja atmosfera oferece 

alimento para seus habitantes; basta saber usar técnicas respiratórias. 

Alguns médiuns e gurus já conseguem fazer isso em determinados 

ambientes da Terra. É questão de saber purificar e enriquecer o oxigênio. 

É uma espécie de fotossíntese. Quanto às estruturas político-sociais, tudo 

depende do nível evolutivo de cada mundo. Mesmo no planeta Terra há 

grandes diferenças de um país para outro. Nos mundos superiores o 

governo é único e a Constituição sócio administrativa é baseada nas leis do 
Universo.  

  
Existem planetas que não precisam de luz solar; possuem luz própria.  

  
58 - Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e 

calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de 

uma estrela?  

  

R - Existem outros sóis. Cada centro planetário ou galáctico é uma 
fonte de luz e energia. Os Maias e outras civilizações antigas sabiam disso.  

 

A desintegração ou explosão denominada big-bang constitui hipótese 

científica. Foi quando tiveram origem os sistemas planetários que 

integram as incontáveis galáxias.  

  
59 - O que tem a dizer sobre as origens da vida, do planeta e do 

Universo?  

  
R - As informações da Ciência ainda não são exatas. Sabemos, 

porém, conforme já foi dito, que o ser humano, na sua forma racional mais 

primitiva, surgiu a cerca de cento e cinquenta mil anos; as primeiras formas 

de vida na Terra, 900 milhões de anos; há 4,5 bilhões de anos a Terra teve 

origem e há 15 bilhões, teria ocorrido uma explosão denominada big-bang, 

cujos fragmentos passaram a constituir milhões de planetas e outros corpos 

celestes, entre os quais nosso sistema. Não foi bem assim. O corpo humano 
não nasce de uma explosão. O Universo é o corpo de Deus.  

  
  
  
  
  
  
  



   

 

 

 

Capítulo IV - Principio Vital   
Seres orgânicos e inorgânicos   

A vida e a morte   

Inteligência e instinto  

  

Seres orgânicos e inorgânicos  
  

Coesão e afinidade são duas forças que atuam juntas.  

  
60 - É a mesma a força que une os elementos da matéria nos 

corpos orgânicos e nos inorgânicos?  

  
R - Sim: afinidade e coesão. Devemos considerar que a força de 

atração não é aleatória ou casual. Não é por acaso que os elementos se 

atraem ou se repelem. Esses impulsos magnéticos acontecem em função 

do equilíbrio, da harmonia e da evolução. A Lei Natural estabeleceu e exige 

ordem. Esse rigor assegura à dinâmica do Universo seguir o caminho do 
equilíbrio, da harmonia e da ascensão.  

  
O transformismo, inerente a tudo, no particular e no conjunto, é 

responsável pelas diferenciações.  

  

61 – Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos 

inorgânicos?  

  
R – Há, sim. O transformismo que começa no átomo apresenta 

variadíssimas manifestações.   Os princípios atômicos são os mesmos, mas 

a combinação das moléculas é diferente. Por isso nascem as células que se 

reproduzem e se multiplicam numa variedade fantástica. A Física e a 

Biologia estão evoluindo para confirmar e elucidar claramente esse 
assunto.  

  
Evolução é exteriorização da essência.  

  
62 - Qual a causa da animalização da matéria?  

  
R- A combinação e transformação de seus elementos 

estequiogenéticos. Nada é imposto de fora para dentro. O futuro está 

latente em tudo. Evolução é emersão. O princípio vital renasce da coesão 

e mutação dos próprios elementos e partículas que formam moléculas e 



   

 

 

células. No meio dessas elaborações dinâmicas a mônada desperta. A alma 
dorme na pedra, disse Leon Denis.  

  
O princípio vital é a essência da matéria que se torna orgânica.  

  
63 - O princípio vital reside nalgum agente particular, ou é 

simplesmente uma propriedade da matéria organizada?  

  
R - O princípio vital, ou seja, a semente da vida, está dentro da 

matéria. Certa composição molecular, produzindo efeito elétrico, dá à luz 

a primeira centelha de vida no reino da Criação. Essa centelha com o tempo 

cresce e vai se tornando cada vez mais complexa, passando por várias 
espécies até chegar ao reino hominal.  

  
O princípio vital é alma que dorme no reino mineral.  

  

64 - Vimos que o Espírito e a matéria são dois elementos 

constitutivos do Universo. O princípio vital será um terceiro?  

  
R - Não. “Tudo deriva de um só princípio.” Matéria, energia, 

princípio vital são manifestações da alma latente na pedra. Temos que 

preservar a visão de unidade em nossas reflexões e estudos. O princípio 
vital – repetimos – é a semente da vida.  

  
A mônada, evolução do princípio vital, está em todas as formas da 

matéria.  

  

65 - O princípio vital reside em alguns dos corpos que 
conhecemos?  

  
R - A conexão entre fios positivos e negativos faz nascer a 

eletricidade e a luz. Foi mais ou menos assim que nasceu a vida. É o filho 

que se desprende. Essa eletricidade que resultou da união de determinados 

elementos, despertou a mônada, começando assim sua longa e complexa 
trajetória. A usina representa Deus.  

  
A individualidade é característica do princípio vital.  

 

66 - O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos?  

  



   

 

 

R - Não. Precisamos entender que princípio vital significa 

individualidade e não existem individualidades iguais. A individualidade é 
original – o que se observa até mesmo nas plantas.  

  
A mônada traz em si o filme do seu passado e os horizontes do seu 

futuro.  

  
67 - A vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se 

desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos?  

  
R - A vitalidade pertence ao princípio vital, porém, se expressa nas 

diversas formas biológicas, partindo do protozoário até ao biótipo humano. 

Aliás, prossegue em outros corpos extraterrestres. Aqui as palavras mais 

uma vez nos causam embaraço. Afinal, não se pode dizer que os Espíritos 

- habitantes de esfera extrafísica - sejam desvitalizados. Portanto, falamos 

de vitalidade sob o ponto de vista biológico terrestre. Cada mundo tem sua 

biologia, muito embora o princípio vital, extraído do fluido universal, seja 

o mesmo. O princípio vital é a semente da vida no Universo. A mônada 
celeste.  

  

A vida e a morte  
  

As causas da morte podem ser determinadas pelo livre-arbítrio 

individual ou pelo determinismo divino.  

  

68 - Qual a causa da morte dos seres orgânicos?  

  

R - Acidentes, doenças, senilidade ou esgotamento dos órgãos. A 

semente morre antes de germinar. A morte constitui um dos fenômenos 

mais necessários na dinâmica da evolução. A morte é o fim de um ciclo e 
começo de outro.  

  
O coração é o centro orgânico dos sentimentos e das emoções assim 

como o cérebro é o centro do pensamento e da inteligência.  

  
69 – Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a 

morte do que as de outros órgãos?  

  
R – Simples. O coração, os pulmões e o cérebro são órgãos vitais. 

O coração é a bomba que distribui sangue para todo o organismo. O sangue 
é o agente de revitalização do organismo.  

 



   

 

 

Tudo se transforma e evolui.  

  
70 - Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos, 

quando estes morrem?  

 

R - Ficarão disponíveis para alimentar e formar outras unidades 

orgânicas. Em a Natureza tudo se transforma.  

  

Inteligência e instinto  
  

A inteligência é atributo do Espírito que começa a se apresentar 

biologicamente no princípio vital.  

 
71 - A inteligência é atributo do princípio vital?  

  
R - Sim. O ser, na sua plenitude, está potencializado no princípio 

vital, assim como a semente guarda em si a árvore. Portanto, no princípio 
estão potencializados o Espírito e todas as suas qualidades.  

  

Cada ser é fonte de inteligência e, em potência, operário do Universo.  

  
72 – Qual a fonte da inteligência?  

  

R- Deus é a fonte do infinito bem, é a fonte original da 

espiritualidade presente em tudo; entretanto, o centro da inteligência 

individual está na mente do Espírito. Em cada ser existe esse atributo em 

decorrência de sua evolução.  

  

Instinto é a soma e a manifestação das experiências pretéritas.  

  
73 - O instinto independe da inteligência?  

  
R - O instinto é a soma de experiências e condicionamentos 

vivenciados ao longo do tempo; é um automatismo biológico, enquanto a 

inteligência é uma capacidade desenvolvida pelo Espírito no trabalho, nos 
estudos e nas adversidades do mundo.  

  
A inteligência transforma e ilumina o instinto.  

  
74 - Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto 

e a inteligência. Enfim, podemos saber onde um acaba e começa a outra?  

 



   

 

 

R - A atividade instintiva é automática. Não é racional, embora 

tenha sua lógica; funciona nos mecanismos do corpo assim como nos 

reflexos psíquicos e nervosos. Às vezes se confunde com a inteligência e 

com a intuição, porém, a linha imaginária que distingue as três faculdades 
é muito tênue.  

  
O instinto é a realidade individual e coletiva do passado, 

manifestando-se no presente.  

  
75 - É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à 

medida que crescem as intelectuais?  

  
R - Sim, mas vale lembrar que o instinto também evolui. Pouco a 

pouco, o instinto dá lugar à inteligência, a inteligência cede espaço à 

intuição até que um dia a própria intuição passa a ser a percepção única, 

integrada à pureza angelical. Aliás, quando o ser estiver unificado em Deus 

não precisará de faculdade nenhuma; basta o sentimento de entrega na luz 

do Amor. A onda atinge a plenitude quando se entrega ao oceano. Se um 
anjo tivesse que se definir, diria: eu sou amor.  
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Origem e natureza dos Espíritos  

  

Somos todos Espíritos vivendo eternamente no espaço infinito.  

  
76 - Que definição se pode dar dos Espíritos?  

  
R - Os Espíritos são os seres que já desenvolveram a racionalidade 

e gradativamente desenvolvem a inteligência. Há pessoas racionais, isto é, 

sabem raciocinar mas ainda não querem ou não sabem usar o 

discernimento. Discernimento pressupõe inteligência e inteligência 

implica sintonia com a Lei de Deus. Somos todos Espíritos, trilhando 

caminhos que nos levam à Luz.  

  
Cada Espírito é único; não há sequer dois iguais.  

  
77 - Os Espíritos são seres distintos da Divindade, ou serão 

simples emanações ou porções desta e, por isso, denominados filhos de 
Deus?  

  
R - São emanação de centelhas. A Criação é uma elaboração do 

Universo estelar; emanação é o original. Emanação de Deus. Portanto, 

também se pode afirmar que evolução significa retorno à nossa celeste 

morada. Por sinal, o Espírito Emmanuel, coordenador da obra mediúnica 

de Chico Xavier, em mensagem psicografada no dia 20.07.1953, disse o 

seguinte: “Meu amigo, aceitando Jesus por Mestre, em teus passos de cada 



   

 

 

hora, guarda a certeza de que, em breve, atingirás a alegria do sublime 
retorno ao nosso Divino Lar”. 

 

O momento da Criação, ou melhor, da Emersão, está além do 

imaginário humano. Muito além do nosso concebível.  

  
78 – Os Espíritos tiveram princípio, ou existem, como Deus, de 

toda a eternidade?  

  
R – Houve um momento em que os Espíritos emanaram de Deus. 

Imaginemos o que seja trilhões e trilhões de fagulhas se desprendendo do 

Sol e assumindo as mais variadas funções num espaço que só poderia ser 

chamado de paraíso. Nesse horizonte, porém, está o limite do nosso 
entendimento. A mente humana não consegue ir além dessa visão.  

  
Só existe um elemento geral, definitivo e eterno: o espírito ou a 

espiritualidade.  

  

79 - Havendo, portanto, dois elementos gerais no Universo: o 

elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os 

Espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o 
são do elemento material?  

  
R - Temporariamente. Abaixo de Deus só existe um elemento geral 

definitivo e eterno – o espírito ou espiritualidade. Em verdade, Espírito é a 
individualização do princípio vital.  

  
O nascimento de Espíritos é constante.  

  
80 - A criação dos Espíritos é permanente, ou só se deu na origem 

dos tempos?  

  
R - Não houve criação no sentido de fabricação ou algo 

semelhante. O que houve foi emanação. Criação pode ser vista como o 

despertar das centelhas na dimensão da Consciência – fenômeno que se dá 

no vastíssimo laboratório da Natureza. Por isso, a Natureza é chamada de 

mãe. É a mãe Natureza que dá a luz aos seres que um dia emanaram de 

Deus, que está presente em tudo, gritando a todo momento que nos ama. 

Esse grito ecoa dentro de nossas almas. Estamos no caminho de volta, na 
senda da ascensão.  

  



   

 

 

O caminho que faz brotar a inteligência é individual, dependendo da 

sua interação com o Todo divino.  

  
81 - Os Espíritos se formam espontaneamente, ou procedem uns 

dos outros?  

  
R - Espontaneamente. Os Espíritos surgem de uma mutação 

intrínseca e determinística como centelhas que saem de baixo das cinzas. 

Ressurgem da matéria, resultado de uma transformação fisioquímica. 

Entretanto, a inteligência humana ainda não consegue entender 

integralmente esse fenômeno. Esse parto só pode ser visualizado à luz da 
pura intuição.  

  
O Espírito é essência divina individualizada.  

  
82 – Será certo dizer-se que os Espíritos são imateriais?  

  
R – Sim. Claro. Assim como Deus é espírito, Seus filhos também 

são de natureza puramente espiritual.  

  
Duas grandes descobertas que a Doutrina Espírita propicia: 1ª – 

Somos imortais; 2ª – Somos deuses em potencial.  

  

83 - Os Espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o 

princípio donde eles emanam, 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.  

  
R - Se fosse assim, a vida não teria sentido. Todos os nossos 

esforços no campo do bem cairiam por terra se a vida tivesse fim. 

Estaríamos admitindo a morte definitiva. Na realidade, nascemos em Deus 
para viver eternamente em Deus.  

  

Mundo normal primitivo  
  

Somos seres interdimensionais. Interagimos direta ou indiretamente, 

consciente ou inconscientemente com toda a multiplicidade vibratória 

do Universo.  

  



   

 

 

84 - Os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que 
vemos?  

  

R - Sim e não. Muitos estão entre nós. Existe uma relação constante 

entre o mundo dos Espíritos e o nosso. Estamos - encarnados e 

desencarnados - interligados. Isso acontece pela expansão e sintonia dos 

pensamentos. A partir da Codificação kardequiana essa possibilidade se 

organizou e abriu-se o campo do seu desenvolvimento. Temos aí a 
mediunidade que o Espiritismo explica como nenhuma outra doutrina.  

  

O universo é essencialmente espiritual. Visível e perecível é o seu 

corpo.  

  

85 - Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo físico, é o 
principal, na ordem das coisas?  

  
R - O original é eterno. É quase o mesmo que comparar o corpo 

com a alma. O corpo decompõe-se, a alma preexiste e sobrevive. Real 

mesmo é o Universo espiritual. Ele vai se descortinando assim como a 
alvorada que sucede a noite.  

  
O Mundo físico existe a partir das necessidades criadas pelos Espíritos 

que se afastaram da luz original.  

  
86 - O mundo corporal poderia deixar de existir, ou nunca ter 

existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual?  

  
R - Sim. Podíamos não ter deixado a Casa Paterna. Felizmente já 

estamos de volta e uma grande festa nos aguarda. Somos todos filhos 
pródigos.  

  
Os Espíritos povoam todos os espaços do Universo.  

  
87- Ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita 

no espaço?  

  
R - Sim e não. Existem esferas ou colônias habitadas somente por 

seres desencarnados. Entretanto, os Espíritos mais adiantados são livres 

para se deslocar à vontade. Em certos casos usam veículos ou volitam. A 

Obra psicografada de Chico Xavier, Yvonne Pereira e outros médiuns 
descrevem essas comunidades.  

  



   

 

 

Forma e ubiquidade dos Espíritos  
  

Os Espíritos assumem formas diversas, circunstanciais e transitórias. 

 

88 - Os Espíritos têm forma determinada, limitada e constante?  

  
R - Entre os homens eles normalmente se apresentam num corpo 

fluídico – réplica, ou melhor, original de um daqueles que usou numa de 

suas existências. Há, porém, seres que se apresentam em forma de luz ou 
simplesmente brisa.  

  
Espíritos menos evoluídos ainda vivem nos limites do espaço e do 

tempo; aqueles, porém, que transcenderam esses condicionamentos, 

deslocam-se com a velocidade do pensamento.  

  
89 - Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço?  

  
R - Sim. Esse tempo é proporcional à elevação de cada um. Alguns 

vivem como se ainda estivessem no corpo físico; outros se deslocam com 

a velocidade do pensamento. O tempo, tanto quanto o espaço que 

estabelece distâncias são relativos e a tendência natural é desaparecerem. 
O aqui-agora é a dimensão do puro espírito.  

  
Abaixo de Deus tudo é relativo, impermanente e cíclico.  

  
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?  

  
R - Eles não precisam medir distâncias como fazemos na Crosta 

terrestre até porque existe um outro conceito de distância – a distância 

vibratória. Exemplo: dois Espíritos afins, estando separados por 10 milhões 

de quilômetros, podem instantaneamente estar juntos. São atraídos 

mutuamente pelo pensamento. O canal entre eles está sempre aberto. 
Ocorre muito isso entre o médium e o seu mentor.  

  

Obstáculos estão no caminho evolutivo de todos os indivíduos. São 

provas.  

  
91 - A matéria constitui obstáculo ao movimento dos Espíritos?  

  



   

 

 

R - Não. O que pode constituir obstáculo é a situação vibratória de 

determinados lugares ou pessoas. Exemplo: Espíritos atrasados não 

conseguem adentrar ambientes iluminados e protegidos por atividades e 

pessoas comprometidas com a verdadeira caridade, assim como entidades 

elevadas não conseguem facilmente se aproximar de pessoas envolvidas 
pelas trevas da promiscuidade ou do crime.  

  
O Espírito não se divide; se projeta e se expande.  

  
92 - Têm os Espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, 

um Espírito pode dividir-se, ou estar em muitos pontos ao mesmo tempo?  

  
R - Estar pessoalmente em dois ou mais lugares ao mesmo tempo 

é impossível. Ocorre, porém, que um Espírito pode se fazer representar por 

vários outros Espíritos de sua organização ou plêiade. Para tanto, eles 

podem até se apresentar com a aparência do líder. Esta é uma possibilidade. 

Outras possibilidades: o Espírito superior pode projetar seu pensamento e 

sua imagem em várias direções, o que dá impressão dele estar em diversos 

lugares ao mesmo tempo; vários médiuns podem sintonizar o canal de 

determinado Espírito à semelhança do que ocorre com a televisão, o rádio 
e a internet.  

  

Perispírito  
  

Os Espíritos se tornam visíveis enquanto estão revestidos num corpo 

tangível.  

  

93 - O Espírito, propriamente dito, não possui nenhuma forma, ou, 
como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer?  

  
R - O Espírito, na sua essência, não tem forma; todavia, nas esferas 

mais baixas ou menos evoluídas eles ainda vivem mais ou menos como 

seres humanos. Portanto, têm corpo com estrutura e aparência semelhantes 

às dos encarnados. Esse corpo, normalmente chamado de perispírito ou 

psicossoma, apresenta densidade e aspectos cromáticos correspondentes ao 
grau de elevação do Espírito.  

  
Os Espíritos ainda vinculados à realidade humana usam corpo 

construído com substâncias extraídas deles mesmos e dos elementos da 

psicosfera.  

  
94 - De onde o Espírito tira o seu invólucro semi-material?  



   

 

 

  
R - O perispírito é constituído de substância do próprio Espírito, 

combinada com elementos da psicosfera assim como a teia é emanação da 

aranha. Perispírito é o corpo sutil da alma. É um campo de forças 

eletromagnéticas. O que normalmente impressiona os sentidos dos 
médiuns é a irradiação mental e perispirítica dos desencarnados.  

  
Os Espíritos, em determinados momentos, podem se tornar visíveis até 

mesmo diante de quem não seja vidente.  

  

95 - Esse invólucro semi-material tem formas determinadas e pode 

ser perceptível?  

  
R - Os Espíritos superiores se apresentam aos médiuns em 

variadíssimas formas. Eles conseguem, quando necessário, dar sinais de 

suas presenças até mesmo a pessoas desprovidas de mediunidade 

ostensiva. Essas Entidades têm fácil domínio sobre a matéria. É por isso 

que eles se mostram como uma luz, uma brisa, um estalido, vozes. É assim 

que eles chegam a se materializar plenamente e se tornam visíveis diante 

de quaisquer pessoas. As materializações são bastante comentadas na 
literatura espírita e por pesquisadores da metapsíquica e da parapsicologia.  

  

Diferentes ordens de Espíritos  
  

Existem nas Esferas espirituais hierarquias estabelecidas e 

fundamentadas em valores morais e intelectuais.  

  

96 - São iguais os Espíritos, ou há entre eles uma hierarquia?  

  
R - São de diferentes graus evolutivos, conforme as imperfeições 

ou qualidades que possuam. Portanto, existe uma hierarquia natural.  

  
Os degraus evolutivos, caracterizados pelo teor energético de cada ser, 

variam ao infinito.  

  

97 - As ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número 
determinado?  

  
R - Não. Afinal, a evolução começa nas partículas subatômicas e 

vai até os seres crísticos. Aqui os Mentores falam de três ordens genéricas 

de Espíritos: os inferiores (habitantes das sombras), os medianos (aqueles 



   

 

 

que já estão trabalhando no Bem) e os iluminados (habitantes de esferas 
sublimadas).  

  
O que importa mesmo é viver no Bem e para o Bem.  

  
98 – Os Espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui 

a preocupação dominante, têm possibilidades de praticá-lo?  

  
R – Sim. Todos nós podemos e devemos praticar o bem, cujos 

resultados dependem sempre do mérito de cada um e da vontade divina. O 
bem é portal de libertação.  

  
Espíritos maus são simplesmente aqueles que ainda não descobriram 

a incomparável beleza e importância do Bem.  

  
99 - Os da primeira ordem são todos essencialmente maus?  

  
R - Os chamados Espíritos maus são, na verdade, aqueles que ainda 

não desenvolveram a sensibilidade para perceber a presença de Deus. São 

cegos. Quando quiserem abrirão os olhos. Essencialmente são todos bons, 

porque são centelhas da mesma grande Luz. A Lei da evolução impõe o 
despertar e a iluminação de todos.  

  

Hierarquia espiritual  
  

Jesus descerrou o caminho da Verdade absoluta e da Vida infinita.  

  

100 - A classificação evolutiva dos Espíritos, estabelecida pelo 

nobre Codificador não é absoluta. Em linhas gerais apenas se pode 

afirmar que existem aqueles que ainda vivem ou se comprazem nas 

práticas da viciação e da criminalidade, e os bons Espíritos que formam 

os obreiros do Bem, seguidores e amigos do Cristo. Os menos evoluídos 

ou atrasados e os evoluídos ou elevados. Vale lembrar que o Espírito, 

quanto mais depurado, mais se revela sereno, humilde, calmo, alegre, 

tranquilo, bondoso e feliz.  

  

Aqui, entre as questões 101 e 113 o Codificador fez ampla 

exposição sobre os níveis evolutivos dos Espíritos que normalmente se 

comunicam com os habitantes da Terra. Inspirado em tudo que havia 

observado, resolve estabelecer uma classificação hierárquica que pudesse 

definir a personalidade e o comportamento das Entidades mais ou menos 



   

 

 

conhecidas. É uma abordagem didática e psicológica sobre a personalidade 
e o comportamento dos Espíritos em geral.  

A evolução constitui trabalho que demanda muito tempo, séculos 

e milênios. Dessa forma, os Espíritos transitam das trevas da ignorância 

para a luz da superconsciência.  

Basicamente, são três os níveis evolutivos: Espíritos perfeitos ou 

puros, os que estão na fase intermediária (transitando do mal para o bem), 
e aqueles que se debatem instintivamente entre o mal e a dor.  

  

Evolução dos Espíritos  
  

A transformação moral de cada um e de todos é a base de uma nova e 

verdadeira Civilização.  

  
114 - Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles 

mesmos que se melhoram?  

  
R - Cada um de nós – estando encarnado ou desencarnado – deve 

caminhar com as próprias pernas. Aquele que trabalha na lavoura do Bem, 

promovendo diariamente a sua própria transformação moral e intelectual, 

passa a crescer em qualidade e, naturalmente muda de degrau evolutivo.  

  

A essência é a mesma em tudo, em todos os seres e em toda a parte.  

  

115 – Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus?  

  
R – Respostas de determinados autores estão cheias de equívocos. 

Falam de um deus que age à semelhança do homem. Um deus que promete 

isso e aquilo, que decide, que pune, um deus que age no tempo e no espaço. 

Aquele que teve a ideia de gerar seus filhos simples e ignorantes, isto é, 

rudes e parvos. Essa visão serviu no século XIX, no contexto cultural da 

Europa. Desde então houve muita mudança, inclusive na mente coletiva. 

O Deus verdadeiro, único, onisciente, onipotente, onipresente, infinito, 

absoluto, centro da consciência cósmica, é o Espírito de absoluta perfeição 
e de infinito amor.   

  

Do Grande Espírito não emanaria nada que não fosse constituído de 

pleno amor e máxima sabedoria.  

  

116 – Haverá Espíritos que se conservem eternamente nas ordens 
inferiores?  

  



   

 

 

R – Há Espíritos que, depois de dez ou vinte séculos, encarnando 

sucessivas vezes, mudam muito pouco o jeito de ser e agir. Possuidores de 

mentes empedernidas, que somente a dinamite das tragédias consegue 

despertar e promover mudanças necessárias. Mesmo assim todos nós 

estamos na estrada da evolução. Uns são preguiçosos e indiferentes, 

deixando-se envolver demoradamente nas sombras do mal; outros 
apressam o passo na Luz e no Bem.  

  
As provas de natureza moral são indispensáveis no processo de 

aprendizagem e consolidação de valores.  

  
117 – Depende dos Espíritos o progredirem mais ou menos 

rapidamente para a perfeição?  

  
R – Sim. Para isso somos submetidos a todas as provas necessárias 

ao desenvolvimento das habilidades, das virtudes e da inteligência. 

Alguém já disse que cada um chega a Deus sozinho. Significa dizer que a 

evolução é um processo integral, coletivo e também individual.  

  
Os erros e fracassos devem renovar e fortalecer o propósito de 

crescimento.  

  
118 – Podem os Espíritos degenerar?  

  
R – Sim, relativamente; porém, na descida ele se torna mais forte.  

“É nas quedas que o rio gera energia.” Muitas vezes o Espírito não 

consegue vencer determinadas provas e cai nas armadilhas da tentação. 

Estava indo muito bem, mas agora terá que recuar para reviver 

experiências, consolidar valores, fortalecer a fé e assim avançar com mais 
segurança e determinação.  

  

É o êxito nas provas que move o Espírito para frente e para o Alto.  

  

119 – Não podia Deus isentar os Espíritos das provas que lhes 
cumpre sofrer para chegarem à ordem dos Espíritos superiores?  

  
R – Imaginemos uma criança que ingressa na escola para se educar 

e com o tempo, passando por todas as etapas, feitas de testes, dificuldades 

e motivações... É o que ocorre com o Espírito nas vidas sucessivas. Se fosse 

tudo fácil o processo da aprendizagem ficaria prejudicado e perderíamos a 
autoestima. Enfim, não haveria mérito.  

  



   

 

 

No caminho do Bem ninguém precisa cair. Mas, se cair deve se 

levantar mais forte.  

  

120 - Todos os Espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao 
bem?  

 

 R - Não. Há aqueles que progridem serenamente, constantemente, 

conscientemente, sem se deter, sem desistir, sem desanimar ante os 

obstáculos. São mansos, dóceis e perseverantes. Também há aqueles que 

não se afastaram da Luz.  

  

O livre-arbítrio propicia ao Espírito liberdade para fazer ou deixar de 

fazer o que lhe convém, assumindo as respectivas consequências.  

  

121 - Por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem 

e outros o do mal?  

  
R - O mal ou o bem é questão de escolha. O livre-arbítrio tem 

exatamente essa função. Cada um é livre para fazer sua opção. Porém, não 

se deve ignorar que “a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória.” Às 

vezes o Espírito leva séculos mastigando os frutos amargos que plantou 

por vontade própria.  

  
A função da dor consiste em iluminar o discernimento e reeducar o 

Espírito.  

  

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?  

  

R - Todos nasceram na luz do bem. Se a natureza essencial dos 

seres é divina, eles deveriam seguir naturalmente esse caminho. Alguns, 

porém, se distraem, se deixam atrair pelas fantasias e acabam caindo nas 

malhas da perturbação e do mal. É nesse ponto que surge a dor e o 

sofrimento para despertar as mentes adormecidas no erro. A 

irracionalidade é movida pelo instinto animal, desprovido de livre-arbítrio, 

enquanto o discernimento, envolve responsabilidade diante de tudo e de 

todos, sendo que essa responsabilidade é proporcional ao conhecimento e 
ao nível de evolução de cada ser.  

  
A liberdade é o oxigênio da mente.  

  



   

 

 

123 - Por que Deus permite que os Espíritos tomem o caminho do 
mal?  

  

R - Tudo que a Lei Divina estabeleceu é para o bem de todas as 

criaturas. Se não fôssemos livres para agir e reagir, não passaríamos de 

marionetes. O mal também ensina. Está a serviço do Bem. Por isso é 
permitido.  

  
O mal e o bem – duas opções no espaço do livre-arbítrio.  

  
124 - Havendo Espíritos que desde o princípio seguem o caminho 

do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, 

gradações entre esses dois extremos. Não?  

  
R - Sim. Existem Espíritos que vivem entre o bem e o mal. É o que 

acontece com a grande maioria das pessoas. Só os iluminados vivem 100% 

no Bem. Apenas nos cabe fazer uma observação quanto ao texto dessa 

pergunta: mal absoluto, não existe. Só o bem que, promana de Deus, é 

absoluto. O mal, criação humana, é sempre relativo e transitório.  

  
O Sol é para todos e o Céu é o limite.  

  
125 - Os Espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão 

chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros?  

  
R - Sim. Todos nós somos dotados do mesmo potencial divino. O 

amor de Deus é igual para todos. Lembremos a parábola do Filho Pródigo. 
Há sempre uma festa quando ele retorna ao Grande Lar.  

  
O amor de Deus é incondicional e infinito.  

  

126 - Chegados ao grau supremo da perfeição, os Espíritos que 

andaram pelo caminho do mal tem, aos olhos de Deus, menos mérito do 
que os outros?  

  
R - A Lei funciona de igual modo para com todos. Entretanto, é 

princípio do Direito que se deve tratar com igualdade os iguais e com 

desigualdade os desiguais. A palavra supremo deve ser usada somente 

quando se refere a Deus - o Ser supremo e absoluto. Jamais devemos 

pretender nos colocar no trono da Divindade. Somos e seremos sempre, 
filhos. 

  



   

 

 

Cada Espírito tem seu jeito eterno de ser e todos têm o mesmo 

potencial de crescimento perante o Infinito.  

  

127 - Os Espíritos são criados iguais quanto às faculdades 
intelectuais? 

 

R - Deus não cria Espíritos constantemente, sem limite. Todos os 

Espíritos do Universo, em número incomensurável, emanaram d’Ele na 

origem dos tempos. O que acontece diariamente é uma individualização de 

seres divinos que estavam adormecidos na matéria.  

  

Anjos e demônios  
  

A perfeita alegria é a atmosfera dos puros Espíritos.  

  
128 - Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam 

uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros Espíritos?  

  
R - Esses seres, habitantes de esferas e dimensões elevadíssimas, 

são nossos irmãos superiores. Eles já chegaram ao grau de perfeição que 

constitui a meta de todos nós. A perfeição máxima possível corresponde 

ao máximo de felicidade. Os Espíritos puros vivem no oásis da perfeita 

alegria.  

  
No princípio havia somente estrelas. Umas caíram, tornando-se flores 

cercadas de espinhos; as outras, continuaram sua trajetória.  

  
129 - Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva?  

  
R - Isso aconteceu somente àqueles que, de alguma maneira, 

entraram em dissonância com a Ordem Divina. Afastaram-se da Casa 

paterna por vontade própria. Aqueloutros que não derraparam vivem no 

paraíso desde sempre.  

  
O relógio funciona porque seu sistema é composto de muitas e 

diferentes peças que trabalham em harmonia.  

  
130 - Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de 

seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se 
explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? 

 



   

 

 

R - Equivocada é a interpretação que demos aos fenômenos do 

Universo. Havia entre os anjos diferenças e variedades de funções. Só isso. 

Privilégio, exclusão, discriminação, jamais! Repetindo: todos, 

indistintamente, trouxeram consigo a mesma essência, embora cada um 

possuísse personalidade própria. O vocábulo personalidade aqui significa 
individualidade original, exclusiva. Ninguém é igual a ninguém.  

  
Demônios, isto é, Entidades eternamente voltadas para o mal, não 

existem.  

  
131 - Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra?  

  
R - Significando Espíritos eternamente maus, não. Todavia, não 

devemos deixar de reconhecer Espíritos e organizações comprometidos 

com o mal. São filhos de Deus que adoeceram e passaram a recusar 

tratamento. Porém, chegará o momento da reflexão, do arrependimento e 
da mudança.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

Capítulo II – Encarnação dos Espíritos   
Objetivo da encarnação 

Alma ou Espírito 

Materialismo  

  

Objetivo da encarnação  
  

Cada encarnação significa novo ciclo evolutivo.  

  
132 - Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos?  

  
R - A encarnação, isto é, viver num corpo físico com a forma 

humana é simplesmente um fenômeno de continuação. Afinal, o ser vem 

ocupando formas biológicas desde seus primeiros momentos ao emergir da 
matéria densa. É apenas uma mudança de veículo na viagem da evolução.  

  
A reencarnação é lei universal.  

  
133 - Têm necessidade de encarnação os Espíritos que, desde o 

princípio, seguiram o caminho do bem?  

  
R - Não. Conforme foi dito no original desta obra, o mundo real e 

eterno é a dimensão espiritual. O Plano Físico poderia até não existir. Se 

tivessem todos permanecido na Ordem do bem, sem nenhuma atitude de 

rebeldia ou desequilíbrio, nem mesmo a matéria existiria. O Universo 

estelar é transitório. Se todos permanecêssemos imperturbáveis na Ordem 

divina, estaríamos no CEU – Centro Espiritual do Universo.  

  

Alma ou Espírito  
  

A alma ou Espírito é, na sua intimidade, centelha divina.  

  
134 - Que é a alma?  

  
R - Alma e Espírito são a mesma coisa – uma energia diferente, 

ainda desconhecida pela Física. São palavras com o mesmo significado, 

embora, para efeito meramente didático, Kardec tenha dito que alma é o 

Espírito enquanto encarnado. Somos Espíritos vivenciando atualmente 
uma experiência humana.  

   
Os corpos constituem moradas transitórias do Espírito.  



   

 

 

  

135 - Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo?  
  

R - Sim. Em princípio, consideremos: alma, mente, campo 

emocional e corpo carnal. Entretanto, o ser humano é um sistema 

complexo, porém harmônico. Temos nele, conectando a alma ao corpo 

físico um corpo semi-material - forma eletromagnética denominada 

perispírito ou psicossoma. Nesse cosmo orgânico encontramos também 

centros magnéticos vitais (chakras) e outros corpos intermediários mais 
sutis.  

  
As sementes da vida estão por toda parte.  

  
136 - A alma independe do princípio vital?  

  
R - A alma ou Espírito encarnado ou mesmo desencarnado é o 

próprio princípio vital. O princípio da vida está em tudo, desde o átomo. O 
átomo é a centelha dando seus primeiros sinas de vida.  

  
A indivisibilidade é atributo do Ser.  

  
137 - Um Espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos 

diferentes?  

  
R - Não. “O Espírito é indivisível e não pode animar 

simultaneamente dois corpos distintos.” Já ficou claro noutras respostas 

que o Espírito é distinto e individual.  

  
A vida é espiritual e eterna.  

  
138 - Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma 

o princípio da vida material?  

 

R - Vida material não existe.   

  
A diversidade que se observa em tudo está na Unidade para a qual 

tudo converge.  

  
139 - Alguns Espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a 

alma como sendo: “uma centelha anímica emanada do grande Todo.” Por 
que essa contradição? 

  



   

 

 

R - Não há contradição. O Grande Todo animado é Deus, assim 

como o ser humano é Espírito. A sabedoria milenar revelada pelos 

luminares do Velho Oriente é hoje resumida, simplificada e divulgada pelo 

Espiritismo.  

  
A alma é centro de irradiação energética.  

  
140 - Que se deve pensar da teoria segundo a qual a alma é 

subdividida em tantas partes quantos são os músculos e preside assim a 
cada uma das funções do corpo?  

  
R - Em verdade, células e órgãos são unidades vitais – centros de 

irradiação energética; não quer dizer, contudo, que sejam almas 

conscientes. Não se deve confundir as partes com o todo na ordem das 

coisas, muito embora as partes contenham a essência do todo. A alma é 
centro inteligente e consciente de irradiação mental e energética.  

  
A alma se expande para fora e para dentro do corpo. Está presente em 

todas as células. O que a alma produz e expande, o corpo assimila.  

  
141 - Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que 

pretendem que a alma é exterior ao corpo e o envolve?  

  
R - É interior e exterior.  Alma ou Espírito é o ser pensante e 

imortal que penetra todas as células do corpo e, ao mesmo tempo, se 
expande.  

  
O desenvolvimento do corpo permite que, pouco a pouco, o Espírito se 

expresse.  

  
142 - Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa 

criança, se vai completando a cada período da vida?  

  
R - Não é a alma que se completa no corpo e sim o corpo que se 

desenvolve e progressivamente se harmoniza com a alma, na configuração 

e nos limites do molde psicossomático, isto é, do perispírito. Portanto, o 

Espírito encarnado precisa do corpo desenvolvido para assim se expressar 

melhor.  

 

Espíritos desencarnados também emitem opiniões e mudam de ideias.  

  



   

 

 

143 - Por que todos os Espíritos não definem do mesmo modo a 
alma?  

 

R - Os Espíritos também podem emitir diferentes opiniões. Allan 

Kardec deve ter enfrentado grandes dificuldades para coordenar e unificar 

opiniões e revelações dos diversos Espíritos que, através de diferentes 

médiuns, participaram da codificação do Espiritismo no universo polêmico 

da cultura europeia, aprisionada à influência político-religiosa da Igreja 

Católica. É nisso que também reside o seu grande mérito.  

  
O planeta é um sistema orgânico que determinadas Tradições chamam 

de Gaia.  

  
144 - Que se deve entender por alma do mundo?  

  
R - O vocábulo alma tem outras conotações, independentes do seu 

real significado. O mesmo também ocorre com a palavra espírito. 

Exemplo: fulano é desalmado... espírito do Natal... Mas, é bom lembrar 

que a Terra é um grande organismo regido pelas leis da Natureza. Sendo o 

planeta um superorganismo, denominado Gaia, muitos lhe atribuem vida 
própria.  

  

O academicismo pretensioso costuma dificultar a busca da Verdade.  

  

145 - Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, 

durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e 
não tenham chegado ao conhecimento da verdade?  

  
R - O academicismo às vezes atrapalha mais do que ajuda. A mente 

humana normalmente é cheia de vícios e tendências. O intelecto abre 

janelas ao conhecimento, ao tempo em que fecha as portas de acesso à 

sabedoria. Os que se deixam conduzir pela intuição sob o controle da razão, 

encontram a verdade, mas o desenvolvimento da intuição exige humildade, 
amor, quietude e silêncio mental.  

  
Cérebro e coração – símbolos de inteligência e amor. Asas da evolução.  

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

 

R - Digamos que a alma é uma luz que permeia o cérebro e o 

coração, isto é, o centro do pensamento e o centro das emoções. O cantor 

quando canta tem a alma centrada no coração; o cientista ou filósofo 



   

 

 

quando fala ou escreve tem a alma centrada no cérebro. Entretanto, o ser 
em perfeito estado de harmonia manifesta a mesma luz por todos os poros.  

  

Materialismo  
  

Ciência com amor abre as portas da libertação.  

  
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?  

  
R - A ciência não descobre Deus. A filosofia, também não. Essas 

áreas ajudam o homem a refletir, a tirar algumas ilações. Apenas isso. A 

descoberta de Deus é individual e ocorre pelas vias do sentimento que abre 

as portas da intuição. Portanto, o entendimento de Deus pouco tem a ver 

com o conhecimento acadêmico linear, cartesiano. Deus, na sua 
transcendência, está além – é incognoscível, é espiritual, é Amor.  

  
Quase sempre o materialismo é expressão do orgulho ou de alguma 

barreira mental, podendo também ser reação aos dogmas de alguma 

religião.  

  
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 esses estudos são perigosos?  

  
R - Sem dúvida, materialismo é reflexo do orgulho e do egoísmo 

humanos e reação às religiões ortodoxas que, ao longo do tempo, 

divulgaram e praticaram absurdos. O orgulho e o egoísmo são sentimentos 

que bloqueiam a mente e a sensibilidade enquanto a humildade é a chave 

da intuição e a intuição é a luz que ilumina o caminho da verdade. O 

homem ainda vai descobrir que humildade também é ferramenta de 
pesquisa.  

  

 

 

 

  
  
  



   

 

 

 

Capítulo III - Desencarnação   
A alma após a morte, Individualidade, Vida eterna  

Processo desencarnatório  

Estado mental após o desenlace  

  

A alma após a morte, Individualidade, Vida eterna  
  

Morrer é voltar para Casa.  

  
149 - Que sucede à alma no instante da morte?  

  
R - Volta ao seu verdadeiro habitat. Deixa o corpo denso e pesado 

que lhe foi necessário durante algum tempo e retorna ao mundo espiritual 

onde tudo é mais leve e transparente, assim como acontece com a lagarta 
que se transforma em borboleta.  

  
A personalidade normalmente mantém as mesmas características 

depois da morte.  

  
150 - A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?  

  
R - Sim! A alma é uma individualidade que leva consigo a 

bagagem positiva ou negativa dos conhecimentos e sentimentos 

assimilados e vivenciados durante sua passagem pelo mundo físico.  

  
O panteísmo quis matar os Espíritos. É teoria ultrapassada.  

  
151 - Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a 

alma retorna ao todo universal?  

  
R - Isso é panteísmo – teoria ultrapassada. A individualidade é 

eterna. Falando objetivamente, temos duas humanidades que se interagem, 
uma vive no Mundo Físico e a outra no Plano Espiritual.  

  
Quando chegarmos ao Outro Lado teremos a prova final e definitiva 

da imortalidade da alma.  

  
152 - Que prova podemos ter da individualidade da alma depois 

da morte?  

  



   

 

 

R - Esta pergunta hoje seria formulada de outra maneira. Podemos 

obter provas da sobrevivência da alma? Sim. Desde o advento do 

Espiritismo, os Espíritos têm se manifestado entre os homens das mais 

variadas formas. Já existe extenso documentário a esse respeito. Médiuns 

verdadeiros e sérios integraram todas as civilizações e estão trabalhando 
em toda parte, principalmente no Brasil.  

  
A caminhada é aqui e além. Constantemente.  

  
153 - Em que sentido se deve entender a vida eterna?  

  
R - Simples. A vida é eterna. Não tem fim.  

  

Processo desencarnatório  
  

Há casos em que o desenlace parece um sopro. E a borboleta sai 

voando.  

  
154 - É dolorosa a separação da alma e do corpo?  

  
R - Na maioria dos casos, sim. Mas, esse sofrimento é muito 

relativo. Pode ser físico e pode ser moral. Pode ser momentâneo como pode 

ser prolongado. Quando, porém, a pessoa é espiritualizada, o desenlace traz 

uma sensação de grande alívio e libertação. Com o suicida ocorre 

exatamente o contrário.  

  
Existem laços que unem alma e corpo. O moribundo pode ajudar ou 

não a desatar esses laços magnéticos.  

  
155 - Como se opera a separação da alma e do corpo?  

  
R - Depende do nível evolutivo de cada pessoa. Também depende 

da circunstância. Ás vezes a morte é lenta; noutros casos é brusca e 

traumática. É o caso dos acidentes fatais. Há pessoas que desencarnam 

como quem adormece; outras, morrem dormindo para despertar 
serenamente do Outro Lado.  

  

A verdadeira libertação ocorre quando a alma mergulha na Luz.  

  
156 - A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer 

antes da cessação completa da vida orgânica?  

 



   

 

 

R – Frequentemente, quando os médicos declaram a morte clínica, 

a alma já está desligada parcialmente, porém, em caráter definitivo. 

Quando a pessoa tem mérito, seus protetores espirituais lhe prestam a 

necessária assistência a fim de que a passagem se dê em paz.  

  
Na hora final o que se deve fazer mesmo é relaxar e mentalizar a luz 

do Alto.  

  
157 - No momento da morte, a alma tem alguma sensação ou 

êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo viver?  

  
R - Sim. Há casos em que a pessoa, antes mesmo do 

desprendimento completo, tem vislumbres da região para onde será 

transportada. Por isso, a sua última expressão facial é de leveza e 
descontração.  

  
A morte pode se tornar o momento mais importante da vida – a 

diluição da personalidade e o despertar para a Consciência cósmica.  

  
158 - O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastos pela 

terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, 

para enfim renascer numa existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida 
terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência?  

  
R - É bem assim que acontece em muitos casos. Há, porém, aqueles 

que apenas adormecem para despertar do Outro Lado. E aqueles outros que 

fecham os olhos e logo adentram regiões sombrias, onde normalmente 

estão seus desafetos.   

  
Imaginemos alguém que acabou de desembarcar sozinho num país 

distante... Em muitos casos, a chegada ao Outro Lado é mais ou menos 

assim.  

  
159 - Que sensação experimenta a alma no momento em que 

reconhece estar no mundo dos Espíritos?  

  
R - Isso depende da situação espiritual de cada um. Pode ser de 

pânico, perplexidade, desespero ou alegria. O que determina esse estado 
de espírito é a vida que a pessoa levou enquanto encarnada.  

  

 Para aqueles que desencarnam em paz com a Consciência, a 

nova vida pode ser um esplendor.  



   

 

 

  

160 - O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu 
na Terra e que morreram antes dele?  

  
R- Imediatamente, não. Essa chegada não é o que acontece numa 

estação de viagem da Terra. Há todo um processo de adaptação. Essa 

mudança não é assim tão simples. Entretanto, quase sempre os amigos 

espirituais mais próximos ou mesmo familiares acorrem solícitos para 
recepcionar o ente querido.  

  
Quando ocorre uma morte imediata por acidente o socorro do Alto se 

faz instantaneamente.  

  
161 - Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos 

ainda se encontram em perfeito estado, a separação da alma e a cessação 
da vida ocorrem simultaneamente?  

  
R - Nem sempre; o fluido vital permanece por algum tempo até 

que ocorra o desprendimento definitivo. Entretanto, sempre que ocorre 

acidentes ou tragédias, equipes espirituais socorristas se mobilizam para 

providenciar tudo que seja necessário e urgente. Mesmo assim, pessoas que 
desencarnam dessa forma sempre despertam em estado de choque.  

  
Num caso de decapitação ou coisa semelhante, normalmente a vítima 

perde a consciência por algum tempo.  

  
162 - Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por 

alguns instantes a consciência de si mesmo?  

  
R - Nesse caso, o impacto emocional é terrível nas pessoas 

comuns, porquanto, tratando-se de Espíritos missionários, a reação é 

diferente. Exemplo: Quando a cabeça de Paulo de Tarso tombou no chão, 

sua mente já estava projetada na esfera espiritual do Cristo, de onde lhe 

veio imediata e poderosa proteção. Normalmente, porém, o cérebro entra 

em colapso, a pessoa perde a consciência e adormece. O estado normal da 
consciência é recobrado lentamente.  

   
Estado mental após o desenlace  

  

Geralmente, após a morte física, a alma recobra a consciência 

lentamente. É um despertar.  

  



   

 

 

163 - A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois 
de deixar o corpo?  

  
R - Em alguns casos, sim. Noutros, o tempo de perturbação é 

longo. Tudo depende do grau evolutivo e da vida que a pessoa levou.  

  
Após a morte, a situação do Espirito depende de muitos fatores. 

Existem aqueles que mergulham em sono profundo e prolongado, 

enquanto outros despertam imediatamente.  

  
164 - A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo 

é do mesmo grau e da mesma duração para todos os Espíritos?  

  
R - Cada caso tem sua peculiaridade. Em verdade há pessoas que 

chegam à velhice tão espiritualizadas que programam a própria 

desencarnação. Providenciam tudo com expressivo domínio sobre o 
próprio destino.  

  
O conhecimento e a prática da Doutrina Espírita na sua dimensão 

cristã iluminam a mente e a vida.  

  
165 - O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência 

sobre a duração, mais ou menos longa, dessa perturbação?  

  
R - Sim. O estado de perturbação pós-morte não se passa com todas 

as pessoas, indistintamente. Os religiosos de coração, os verdadeiros 

espíritas ou mesmo aqueles que assimilaram o conhecimento resumido 

neste livro estão preparados para reagir favoravelmente à chegada da 

morte. Digamos que os verdadeiros espíritas sabem morrer. Estão 

educados para viver e para morrer.  

  
  
  

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

 

 

Capítulo IV - Pluralidade das Existências   
Reencarnação  

Encarnação nos diferentes mundos  

Transmigração progressiva  

Destino das crianças depois da morte  

A sexualidade dos Espíritos  

Laços de família  

Semelhanças físicas e morais  

Conhecimentos e habilidades inatas  

  

Reencarnação  
  

O processo de aperfeiçoamento integral demanda esforço constante 

onde quer que o Espirito esteja.  

  
166 - Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a 

vida corpórea, acabar de depurar-se?  

  
R - O Espírito durante o processo de sua depuração precisa oscilar 

entre os dois mundos. A Terra é uma oficina-escola. Os planetas são 

lugares onde se deve construir civilizações. A base da evolução consciente 

é a experiência no campo de batalha do mundo. É aqui que se constrói os 

alicerces da torre, ou melhor, da espiral evolutiva que nos leva a Esferas 
luminosas.  

  
Na maioria dos casos, a reencarnação é semelhante à frequente descida 

do pássaro para se alimentar na planície e assim renovar as forças 

para continuar voando cada vez mais alto.  

  
167 - Qual o fim objetivado com a reencarnação?  

  
R - A reencarnação é didática da evolução. Lições, provas e 

experiências precisam ser repetidas. O mundo é nossa grande escola. Nele 

aprendemos a viver e conviver pacificamente. Nele reconstruímos nosso 
destino.  

  

A quantidade de encarnações é determinada pelo próprio Espírito.  

  

168 - É limitado o número das existências corporais, ou o Espírito 

reencarna perpetuamente?  

  



   

 

 

R - É limitado e proporcional ao desenvolvimento evolutivo de 

cada um de nós. Nascemos e renascemos sucessivamente, semeando e 

colhendo. Quando um dia houvermos semeado somente o bem, tendo 

depurado os sentimentos e iluminado a mente, aí então já poderemos ser 

transferidos para outras esferas, onde entramos em novos ciclos de morte 
e renascimento até que alcancemos a dimensão dos puros Espíritos.  

  

A construção de uma obra de arte depende sempre das habilidades, do 

desempenho, da perseverança e da sensibilidade do artista.  

  
169 - É invariável o número das encarnações para todos os 

Espíritos?  

  
R - Apresentemos aqui uma ideia mais concreta e inteligível sobre 

essa questão: Digamos que determinados Espíritos precisem de oitenta 

existências físicas, enquanto outros apenas quinze ou vinte. Numa viagem 

de quatro mil quilômetros, se o indivíduo não for bom motorista e estiver 

conduzindo um carro simples e cheio de defeitos, a viagem será 

interrompida muitas vezes ao passo que se dirigir bem e se o carro estiver 

em bom estado, basta parar algumas vezes para abastecer. No primeiro 

caso a viagem pode durar um mês; no segundo, a pessoa chegará ao destino 

tranquilamente em apenas quatro ou cinco dias.  

  
Depois da última encarnação o Espírito está depurado. Volta a ser 

uma luminosa individualidade.  

  

170 - O que fica sendo o Espírito depois da sua última 
encarnação?  

  
R - Um ser completamente desmaterializado. Puro espírito. Passou 

por todas as experiências necessárias à sua depuração. Volta a ser anjo.  

  
O retorno ao Plano Físico pode significar um ato de amor e abnegação 

em favor da Humanidade.  

  
171 - Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação?  

  
R - É princípio da Justiça e da Evolução, basicamente. Se, no curso 

de uma viagem, por onde passamos, cometemos erros e deixamos lixo 

poluindo o meio ambiente, contrário as normas da educação, temos que 

voltar para deixar tudo limpo. Esta é a determinação e é assim que nos 
tornamos pessoas educadas e livres.  



   

 

 

  
Encarnação nos diferentes mundos  

  
A reencarnação é lei universal, vigente em todos os mundos habitados.  

  
172 - As nossas existências corporais se verificam todas na Terra?  

  
R - A reencarnação é lei universal, válida para todos os mundos 

habitados. Há muitas pessoas hoje na Terra que são oriundas de outros 

planetas assim como se pode afirmar que muita gente neste momento está 

se transferindo ou sendo encaminhada para mundos mais ou menos 

evoluídos. Existe uma migração interplanetária que vigora em todas as 
galáxias.  

  
Geralmente o Espírito vive múltiplas vezes no mesmo planeta. É um 

ciclo planetário.  

  
173 - A cada nova existência corporal a alma passa de um mundo 

para o outro ou pode ter muitas no mesmo Globo?  

  
R - É normal o Espírito reencarnar sucessivas vezes num 

determinado planeta ao longo de séculos e milênios. Cada mundo é uma 

escola. O aluno só muda quando venceu todas as etapas ou quando é 

reprovado e tem que ser exilado em mundo inferior.  

  
Há Espíritos que aguardam por longo tempo a oportunidade de 

reencarnar.  

  
174 - Tornar a viver na Terra constitui necessidade?  

  
R - A reencarnação é sempre uma necessidade para os seres em 

elevação. Na Ordem divina nada é sem propósito e nada se desperdiça. Os 

laços de compromisso que assumimos são tantos que o retorno se torna 

absolutamente necessário até que estejamos de consciência realmente 
limpa.  

  
Qualquer missão beneficente que envolva algum sacrifício é 

especialmente meritória.  

 

175 - Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra?  

  



   

 

 

R - Muitos voltam à vida física   neste planeta não mais para limpar 

o que sujou, e sim como missão. Numa existência desse nível predominam 
a renúncia, a disciplina e o trabalho.  

  
Qualquer Espírito é cidadão do Universo.  

  
176 - Depois de encarnar noutros mundos, podem os Espíritos 

encarnar neste sem que jamais aqui tenham estado?  

  
R - Certamente. Em missão ou expiação. O progresso científico 

deve muito a essa migração interplanetária.  

  
O Espírito, ao longo dos milênios, precisa vivenciar todas as 

experiências necessárias à sua total iluminação.  

  
177 - Para chegar a perfeição e a suprema felicidade - destino 

final de todos os homens, tem o Espírito que passar pela fieira de todos os 

mundos existentes no Universo?  

  
R - Não. Há Espíritos que nem precisaram reencarnar; outros, 

poucas vezes se revestiram de matéria, neste ou em qualquer outro planeta.  

  
Os Espíritos esclarecidos devem viver e trabalhar espontaneamente 

sob os desígnios de Deus.  

  
178 - Podem os Espíritos encarnar em um mundo relativamente 

inferior a outro, onde já viveram?  

  
R - Sim. Em missão ou expiação. Quando um Espírito vem viver 

na Terra, procedente de mundo superior, sempre apresenta alguma 
contribuição inovadora ao progresso daqui.  

  
O estado de perfeição é o ponto de chegada para todos.  

  
179 - Os seres que habitam cada mundo tem todos alcançado o 

mesmo nível de perfeição?  

  
R - Não. Os níveis de evolução variam ao infinito. Quando dois ou 

mais seres se harmonizam pelo mesmo padrão evolutivo podem ser 

chamados de almas gêmeas. São parecidos. Digamos simbolicamente: são 

verdes ou azuis. Mesmo assim cada um tem sua tonalidade, que define sua 



   

 

 

individualidade. Ninguém é igual a ninguém, embora possa haver profunda 
semelhança.  

  
As conquistas do Espírito são inalienáveis e progressivas.  

  
180 - Passando o Espírito deste Planeta para outro, conserva a 

inteligência que aqui tinha?  

  
R - Obviamente. O progresso é contínuo.  

  
Segundo pesquisas ufológicas, a forma terráquea é padrão nos mundos 

que têm feito algum contato com a Terra.  

  
181 - Os seres que habitam os diferentes mundos tem corpos 

semelhantes aos nossos?  

  
R - A constituição biológica dos mundos não é uniforme. Com o 

passar dos milênios cada planeta desenvolveu características próprias. Há, 

portanto, infinita variedade de formas, porém, todas constituídas do mesmo 

princípio atômico. Daí por diante há muitas variações. Contudo, falta-nos 

recursos científicos para compreender e falar sobre a biologia de outros 
mundos.  

  
Quando conhecermos a nós mesmos, conheceremos melhor a realidade 

de outros mundos.  

  
182 - É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral 

dos diferentes mundos?  

  
R - No futuro chegaremos a esse conhecimento. A humanidade 

terrena já está entrando na Era Cósmica. Mas isso ainda demanda bastante 

tempo. A ufologia já está se organizando em busca de condições para o 
necessário intercâmbio com irmãos de outros mundos.  

  
A infância é fase de adaptação e recomeço.  

  
183 - Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova 

infância?  

  
R - Sim. Necessariamente. Com exceção dos agêneres, isto é, 

daqueles seres que se materializam por algum tempo para o cumprimento 



   

 

 

de alguma missão muito especial. Há quem afirme ter sido Jesus um 
agênere, tendo em vista sua grandeza evolutiva.  

  
Os Espíritos encarnam ou reencarnam no planeta correspondente ao 

seu grau de evolução.  

  
184 - Tem o Espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe 

a habitar?  

  
R - Existe uma Lei Cósmica e cada mundo tem seu governo 

espiritual. Os mundos mais adiantados, além de ser orientados e protegidos 

por um comando espiritual, também possui um governo geral humano. 
Alguém decidir que vai viver nesse ou naquele planeta, não é tão simples.  

  
Tudo se transforma e evolui em todos os ciclos da vida.  

  

185 - O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o 

mesmo em cada mundo?  

  
R - Não. Afinal, em toda parte tudo se transforma, evolui e se torna 

mais sutil. Um estudo mais profundo pode demonstrar que os corpos que 

hoje predominam na Terra são mais depurados do que aqueles dos 
habitantes de 5 ou 10 mil anos atrás.  

  
O perispírito tem forma e peso específicos. É um corpo somático mais 

sutil.  

  
186 - Haverá mundos onde o Espírito, deixando de revestir corpos 

materiais, só tenha por envoltório o perispírito?  

  
R - Chamemos esses mundos de esferas. O espaço está pontilhado 

de moradas ou esferas, cuja constituição é mais energética do que 

propriamente material. Imaginemos bolhas de sabão que as crianças 

costumam fazer, soprando um canudinho. Essa imagem representa 

ligeiramente as esferas espirituais habitadas por Espíritos sublimados. Não 

se pode dizer que os seres aí estejam reencarnados, propriamente; digamos 
que estejam sutilmente tangibilizados.  

  
A constituição do perispírito varia conforme a realidade física e 

espiritual de cada mundo.  

  
187 - A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? 



   

 

 

 

R - Não. O perispírito é a combinação da energia emanada pelo 

Espírito e substâncias extraídas da atmosfera e da psicosfera de cada 

Globo.  

  
Os seres angelicais habitam Esferas luminosas, porém, são livres para 

atuar em qualquer lugar do Universo.  

  
188 - Os Espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham 

no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a 
outros?  

  
R - O Espírito, quanto mais evoluído mais se torna luz e mais se 

aproxima de Deus. Quanto mais iluminado mais liberto das formas e dos 

condicionamentos. Os mais evoluídos pertencem a alguma esfera, porém, 
são livres para se expressar em qualquer parte.  

  
Transmigração progressiva  

  
Todas as faculdades psíquicas são latentes em todos os seres.  

  
189 - Desde o início de sua formação, goza o Espírito da plenitude 

de suas faculdades?  

  
R - O Espírito nasceu puro. É emanação de Deus. As suas 

faculdades, nas elaborações da matéria e da energia, não foram criadas ou 

construídas; desenvolveram-se, ou seja, vieram à tona, saíram do 

envoltório da matéria. De volta à plenitude o ser unifica suas faculdades 
numa percepção que podemos chamar hipersensibilidade.  

  
A primeira encarnação no plano racional é sempre numa forma sub-

humana ou primitiva.  

  

190 - Qual o estado da alma na sua primeira encarnação humana?  

  
R - Estado primitivo-irracional; depois, primitivo-racional. 

Observe os primatas e os índios mais rudes.  

  
O ser primitivo começa a recriar o próprio destino.  

  
191 - A alma dos nossos selvagens vive no estado de infância?  

  



   

 

 

R - Sim; Infância Espiritual, já no reino hominal. Entre eles, 

porém, existe uma variedade de condições evolutivas; uns mais, outros, 
menos inteligentes e sensíveis.  

  
Qualquer um de nós pode e deve acelerar a própria caminhada 

evolutiva.  

  
192 - Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, 

transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se Espírito 
puro, sem passar por outros graus intermédios?  

  
R - O único parâmetro ou modelo de perfeição que temos na Terra 

é o Cristo Jesus, que é completamente livre de todas as limitações humanas. 

Mas essa aceleração é perfeitamente possível nos limites do nosso planeta. 

A pessoa pode e deve despertar e desenvolver ao máximo possível seu 
potencial divino.  

  
O Cristo desceu da mais elevada Esfera para cumprir uma divina 

missão na Terra.  

  
193 - Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais 

baixo do que esteja na atual?  

  
R - Sim. Aparentemente. Pode haver um retrocesso cultural e 

social. O patrimônio moral é preservado. O conteúdo evolutivo continua o 
mesmo, senão melhorado, mesmo que não demonstre.  

  
O homem verdadeiramente bom merece o melhor possível; porém, há 

sempre alguma sombra do passado a interferir do presente.  

  

194 - É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem 
de bem anime o corpo de um celerado?  

  
R - Sim. Pode haver alguma cobrança de saldo negativo de vidas 

anteriores. Às vezes o chamado homem de bem é uma máscara ou um 

esforço louvável no sentido de esconder ou superar determinadas 

fraquezas. São nas provas que cada um se revela.  

  
Não deixemos para a próxima encarnação o que possamos fazer nesta.  

  



   

 

 

195 - A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será 

de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, 
dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde?  

  
R - Segundo a Doutrina Espírita, não. Sabemos que a Lei da 

Reencarnação trabalha para outra lei chamada Causa e Efeito. Adiar 
problemas em vez de resolver logo, é atrasar nossa libertação.  

  
A dor desperta e desenvolve a sensibilidade e a consciência em níveis 

cada vez mais altos.  

  
196 - Não podendo os Espíritos aperfeiçoarem-se, a não ser por 

meio das tribulações da existência física, segue-se que a vida material seja 

uma espécie de crisol ou de depurador, por onde têm que passar todos os 
seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição?  

  
R - Não é bem assim. O processo e os esforços de transformação 

moral e intelectual continuam no mundo espiritual. Entretanto, a grande 

oficina da alma é aqui. Foi aqui que semeamos joio e é aqui que temos de 

queimá-lo, deixando o terreno de nosso destino limpo e pronto para o 
plantio de trigo.  

  
Destino das crianças depois da morte  

  
Há Espíritos que voltam ao Plano Físico somente para cumprir 

determinada função junto aos entes queridos.  

  

197 - Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o Espírito 
de uma criança que morreu em tenra idade?  

  
R - Isso acontece constantemente. Há muitas crianças ensinando e 

corrigindo os pais diariamente.  

 

Crianças são Espíritos. A idade física é circunstancial.  

  

198 - Não tendo podido praticar o mal, o Espírito de uma criança 
que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores?  

  
R - Neste caso, criança é apenas faixa etária. O que importa é o 

Espírito que ali está. Toda criança tem uma história vivida em existências 
passadas. Por isso, tudo que lhes acontece tem uma causa e um objetivo.  

  



   

 

 

O tempo de vida das borboletas é breve, porém, é grande em beleza.  

  

199 - Por que tão frequentemente a vida se interrompe na 
infância?  

  

R - Ciclos que não foram devidamente completados no passado ou 

processos expiatórios para a criança e para os familiares.  

  
A sexualidade dos Espíritos  

  
A sexualidade é espiritual, embora tenha suas manifestações 

morfológicas.  

  
200 - Têm sexos os Espíritos?  

  
R - Sim. Enquanto os Espíritos estiverem revestidos por algum 

corpo físico ou fluídico, haverá atração e manifestações sexuais. Quando, 

porém, os seres se depuram completamente, o que chamamos aqui sexo 

morfológico se transforma em contato, fusão ou integração luminosa de 

almas afins. Nessa dimensão não existem polaridades sexuais 

convencionalmente consideradas, e sim amor. Não existem seres 

masculinos e seres femininos, separadamente. Existe uma dimensão 

sentimental que pode ser considerada bissexualidade transcendente, a se 
expressar na mais pura alegria, característica de Esferas Angelicais.  

  
O Espírito, na sua trajetória ascensional, passa por uma progressiva 

fusão de suas polaridades sexuais em direção ao amor puro e 

incondicional.  

  

201 - Em nossa existência, pode o Espírito que animou o corpo de 
um homem animar o de uma mulher e vice-versa?  

  

R - Sim. O Espírito, periodicamente, muda de sexo no Plano 

Físico. É possível que alguém mulher, na vida passada, hoje esteja sendo 

homem e vice-versa. Mas ocorre frequentemente encarnações em série. 

Isto é, uma série de vezes, mulher; a série seguinte, homem, e assim 

sucessivamente. Isso é necessário inclusive para que haja a indispensável 

fusão de valores no campo da razão e da emoção. O homem mais 
inteligente e poderoso da História – Jesus de Nazaré - era doce e meigo.  

  
A opção sexual é atitude que todos devemos respeitar. 

 



   

 

 

202 - Estando no Plano espiritual, que prefere o Espírito, 
encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher?  

  
R - Depende de suas necessidades, de seus projetos, de seu 

planejamento. Às vezes em corpo feminino fica mais fácil desenvolver 

determinadas qualidades ou determinada missão. Noutros casos o corpo 
masculino se adapta melhor.  

  
Laços de família  

  
Há sempre uma herança psicológica hereditária.  

  
203 - Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, 

ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem 

adicionar a vida moral?  

  
R - A rigor, nem uma coisa nem outra. Os pais doam aos futuros 

filhos, células para a formação do corpo de que necessitarão na nova vida. 

Entretanto, segue também nessa doação elementos magnéticos próprios da 

personalidade dos genitores. Por isso é que há sempre alguma semelhança 

psicológica.  

  
A parentela normalmente continua do Outro Lado, predominando os 

laços de afinidade espiritual.  

  
204 - Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela 

vai além da que a existência atual nos criou?  

  
R - Claro! Se um de nós já teve quarenta e cinco existências na 

Terra, provavelmente tem centenas e centenas de ex-familiares espalhados 

pelo mundo. Frequentemente deparamo-nos com algum deles e sempre há 
um reconhecimento intuitivo.  

  

O conhecimento da reencarnação amplia nossa visão sobre a família.   

  

205 - Há quem pense que a reencarnação destruiria os laços de 
família. O que dizer?  

  
R - Os laços da família consanguínea são sempre respeitados; 

porém, todos nós somos membros de uma família maior – a família de 
Deus.  

  



   

 

 

A coesão familiar é sempre uma oportunidade de reencontros 

conciliatórios.  

  
206 - Do fato de não haver filiação entre os Espíritos dos 

descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos 
seja ridículo?  

  
R - Consideremos a família como sendo um grupo de Espíritos que 

vêm ao mundo para permutar influências e valores. Espíritos bons estão ali 

para auxiliar na caminhada dos mais atrasados. Nesse convívio há sempre 

uma cobrança de vidas passadas. Assim, família é sempre um celeiro de 
oportunidades regenerativas.  

  
Semelhanças físicas de morais  

  
A moral é patrimônio individual, intransferível.  

  
207 - Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença 

física. Transmitirão também alguma parecença moral?  

  
R - A moral, tanto quanto a inteligência são patrimônio da 

individualidade. Existe semelhança física e até psicológica também em 

razão da convivência diária. Quando acontece alguma parecença moral 

marcante é porque se trata de Espíritos afins.  

   
O dever primordial dos pais é educar ou orientar os seres que 

reencarnaram por seu intermédio.  

  
208 - Nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o 

filho depois do nascimento deste?  

  
R- Há sempre influências boas e/ou más. Os pais têm o dever de 

orientar e educar os filhos pela palavra e pelo exemplo. Infelizmente temos 

observado que a maioria dos pais, em menor ou maior grau, fracassa nessa 

missão. Grandes males que se desencadeiam no mundo têm sua origem no 
ambiente doméstico.  

  
Na esfera familiar sempre ocorrem reencontros simpáticos e 

constrangedores. Todos são necessários.  

  
209 - Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de 

natureza perversa? Ou seja, por que é que as boas qualidades dos pais 



   

 

 

nem sempre atraem, por simpatia, um bom Espírito para lhes animar o 
filho?  

  
R - Os Espíritos são diferentes entre si. Numa família tanto se 

verifica o convívio de almas afins, quanto desencontros por hostilidades 

trazidas do passado. Famílias constituídas de Espíritos bons e amigos são 

raríssimas. Geralmente as provas e adversidades de que necessitamos 
começam dentro de casa.  

  
O processo reencarnatório, na fase biológica, começa na fecundação e 

se completa no nascimento. Aí começa o ciclo de estruturação da 

personalidade – de 0 a 21 anos, aproximadamente.  

  
210 - Pelos seus pensamentos e preces podem, os pais atrair para 

o corpo, em formação, do filho, um bom Espírito, de preferência a um 
inferior?  

  
R - Primeiro, façamos uma correção: O Espírito não é atraído para 

o corpo em formação; em verdade, o Espírito reencarnante está presente 

no novo corpo desde sua fecundação. O que determina a aproximação e 

reaproximação dos membros de uma família é a lei da afinidade e as 

reconciliações que precisam ser feitas. As preces e as boas palavras sempre 
ajudam, mas não alteram as leis da vida.  

  
Os reencontros por afinidade positiva são carregados de motivações 

benéficas.  

  

211 - Donde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes 
existe entre dois irmãos, mormente quando são gêmeos?  

  
R - Almas afins merecem e necessitam estar juntas.  

  
Os xifópagos ou siameses são atraídos por vínculos muito profundos.  

  
212 - Há duas almas nas crianças, cujos corpos nascem ligados, 

tendo comuns alguns órgãos?  

  
R - Sim. São os xifópagos. Imantaram-se nalgum momento 

passado, nalguma atitude errada, no campo do mal. Agora estão algemadas 
nelas mesmas para a necessária reconciliação e resgate.  

  



   

 

 

A vida sempre nos oferece oportunidades de limpar o que ficou sujo e 

de afastar as pedras de tropeço que deixamos no caminho alheio.  

  
213 - Pois que nos gêmeos os Espíritos encarnam por simpatia, 

donde provém a aversão que às vezes se nota entre eles?  

  
R - São Espíritos simpáticos, reciprocamente ou que outrora foram 

separados pelo ódio. Não aceitaram, não concordaram com uma 

reconciliação fraterna baseada no perdão. Consequentemente, caíram 
numa situação extrema, como solução viabilizada pela Lei.  

  
Os ginecologistas, na sua maioria, precisam conhecer melhor o que se 

passa na vida intrauterina.  

  
214 - Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam 

no seio materno?  

  
R - Não se trata de luta e sim movimento ou impulso nervoso.  

  
O processo de globalização apenas está começando.  

  
215 - Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em 

cada povo?  

  

R - Facilitemos o sentido e a compreensão da pergunta, citando 

povos distintos como japonês, alemão, indiano, peruano etc. A questão é 

predominantemente cultural, estudada em especial pela Antropologia. 

Sempre haverá diferenças marcantes, do ponto de vista físico e 

psicológico. Exemplo: brasileiros e chineses. Ocorre que há milênios 

foram exilados na Terra grupos procedentes de vários planetas. Cada um 

povoou determinada região do mundo. A tendência, porém, é todas essas 

raças e culturas se unificarem. A globalização econômica é o primeiro 

grande passo nessa direção. Em seguida, virá a globalização da 
fraternidade.  

  
As tendências são trazidas de existências pretéritas.  

  
216 - Em suas novas existências conservará o Espírito traços do 

caráter moral de suas existências anteriores?  

  
R - Obviamente. A inteligência e a moralidade são conquistas 

inalienáveis, embora o Espírito possa ser obrigado a enfrentar 



   

 

 

determinadas provas e perder o equilíbrio. Mas, a tendência é sempre 
progredir.  

  
A pessoa apresenta semelhança fisionômica consigo mesma, se estiver 

reencarnada na mesma árvore genealógica.  

  
217 - E do caráter físico de suas existências pretéritas conserva o 

Espírito traços nas suas existências posteriores?  

  
R - Geralmente, não. Entretanto, o rosto - expressão facial - reflete 

bastante a realidade intelectual e moral da alma. Portanto, existe em muitos 

casos essa auto herança, principalmente quando a reencarnação se dá na 

própria família. Essa continuidade na aparência facial ocorre até porque o 

perispírito mantém por muito tempo certas características.  

  
Conhecimentos e habilidades inatas  

  
A vida é um processo de continuidade evolutiva.  

  
218 - Encarnado, conserva o Espírito algum vestígio das 

percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências 
anteriores?  

  

R - Sim. São inúmeros os casos paranormais, estudados pela 

ciência, em que determinadas crianças relembram nitidamente sua 

existência passada, exibindo conhecimentos e habilidades que guardaram 
na chamada memória extrafísica.  

  
Viver é recordar – disse Platão.  

  
219 - Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos 

que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o 

das línguas, do cálculo etc.?  

  
R - Tudo que aprendemos e fazemos fica registado na memória, 

isto é, nas telas do inconsciente individual. Essas imagens ficam 

momentaneamente ocultadas pela neblina do tempo, mas, de vez em 
quando se tornam mais ou menos claras.  

  
Nada se perde. Tudo é transformável ou reciclável.  

  



   

 

 

220 - Pode o Espírito, mudando de corpo, perder algumas 
faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes?  

  
R - A questão é interessante, porém, não se trata de “perder, deixar 

de ter.” A inteligência, as habilidades mediúnicas, a facilidade de 

expressão e outras qualidades positivas – frutos da evolução – não 

desaparecem; ficam latentes, enquanto outros campos de aprendizagem se 
descortinam.  

  
Muito do que se sabe emerge do inconsciente. O inconsciente 

junguiano é o espaço-tempo percorrido pelo Espírito na sua trajetória 

evolutiva.  

  
221 - Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o 

sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da 
existência de Deus e o pressentimento da vida futura?  

  
R - A certeza da existência de Deus é latente em todas as pessoas, 

de qualquer cultura e de qualquer nível evolutivo. Isto é óbvio, 

considerando o fato de que toda criatura é emanação divina, é 
individualidade procedente de Deus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

 

  
Capítulo V – O Destino de cada Espírito    
  

Reencarnação não é dogma; é lei.  

  
222 - É possível definir claramente o dogma da reencarnação?  

  
R - Trata-se de uma lei que deve ser estudada de forma mais 

específica. Este assunto já foi estudado e comprovado cientificamente. O 

fato é que nossa evolução na Terra ou noutros mundos depende dessa 

alternância interexistencial. Periodicamente desencarnamos para viver no 

Plano Espiritual e reencarnamos para voltar ao Plano Físico. Nesse vai e 

vem desenvolvemos todos os valores necessários ao processo de nossa 

definitiva libertação. A palavra dogma, em vernáculo francês, no século 

XIX, era bastante usual em questões filosóficas. Hoje, especialmente em 

português moderno, neste contexto fica melhor teoria, princípio ou mesmo 

lei. Para aqueles que conhecem a Doutrina Espírita, fica ainda melhor a 

expressão lei. A reencarnação, assim como a gravidade que Isaac Newton 

descobriu, é lei. Personalidades ilustres do mundo científico já 

confirmaram a veracidade das vidas sucessivas. Parafraseando Camille 

Flammarion, diríamos: Nascemos, vivemos, desencarnamos, continuamos 

vivos, renascemos, progredindo sempre até que não precisemos mais desse 
vai e vem. Isso acontecerá quando voltarmos a ser simples e puros.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

 

 

Capítulo VI - Vida Espiritual   
Espíritos atrasados  

Mundos transitórios  

Percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos  

Escolha ou aceitação das provas  

Relações interpessoais e sociais no mundo espiritual  

Almas gêmeas  

Lembranças de vidas pregressas 

Funerais e homenagens póstumas  

  
Espíritos atrasados  

  
A alternância interexistencial da reencarnação é flexível no tempo e 

no espaço. Tudo é cíclico e relativo.  

  

223 - A alma reencarna logo depois de se haver separado do 
corpo?  

  
R - Pessoas que desencarnaram podem em pouco tempo voltar ao 

corpo físico. Porém, normalmente esse período dura décadas. Não existe 

uma cronometragem pré-estabelecida para isso, até porque trata-se de uma 

questão relativa a cada Espírito.  

  
Alma é aquilo que está sempre perguntando se existe alma. – Disse um 

poeta.  

  
224 - Que é a alma no intervalo das encarnações?  

  
R - A alma, em qualquer situação ou lugar, é o que é. Nesse caso, 

Espírito que agora volta a viver em corpo mais leve e mais sutil. Com o 

passar do tempo retornará às experiências no Plano carnal tantas vezes 

quantas sejam necessárias à sua depuração. Quanto ao tempo de sua 

permanência na Espiritualidade, depende de muitos fatores. Diríamos que 
normalmente pode durar anos, décadas ou séculos.  

  

A Espiritualidade ou Mundo Invisível é o habitat normal dos Espíritos.  

  
225 - A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos 

Espíritos?  

 



   

 

 

R - Esta palavra também caiu em desuso. Hoje se usa 

frequentemente o vocábulo espiritualidade para designar o mundo dos 

Espíritos ou dimensão espiritual. Portanto, não é indicativo de 

inferioridade ou superioridade.  

  
O erro é sinal de vida. Os erros podem e devem ser convertidos em 

lições.  

  
226 - Poder-se-á dizer que são errantes todos os Espíritos que não 

estão encarnados?  

  
R - Entendemos que errante é qualquer um de nós que ainda não 

acertou o passo definitivamente na senda da auto iluminação.  

  
A aprendizagem é assimilação de tudo aquilo que se deve ou não 

praticar. O Bem comum é o parâmetro.  

  

227 - De que modo se instruem os Espíritos do Outro Lado?  

  

R - Assim como os encarnados. Afinal, eles normalmente 

continuam possuidores das faculdade de ver e ouvir. O mundo material é 
uma cópia do mundo espiritual.  

  
Há pessoas que desencarnam e continuam apaixonadas por futebol, 

apaixonadas por carnaval, apaixonadas por gastronomia, 

apaixonadas por literatura, artes, política, etc. A personalidade 

continua com seus pendores e preferências.  

  
228 - Conservam os Espíritos algumas de suas paixões humanas?  

  
R - Todas. A pessoa leva normalmente sua personalidade; virtudes 

e defeitos. A sensualidade e a gula são arrefecidas por estarem bastante 
condicionadas ao corpo carnal.  

  
Não é fácil mudar ou transformar a personalidade; mais difícil ainda 

é diluir ou anular a personalidade em transes mediúnicos ou místicos.  

  
229 - Por que, deixando a Terra, não deixam aí os Espíritos todas 

as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes?  

  
R - A transformação da personalidade, seja onde for, é processo 

trabalhoso e lento. A morte em si não promove nenhuma mudança 



   

 

 

substancial no Espírito. Por isso, seja onde for, não se deve desperdiçar 
oportunidades.  

  
O progresso é lei em todos os setores da vida. Progresso implica 

criação, aprimoramento e expansão.  

  
230 - Na Espiritualidade, o Espírito progride?  

  
R - Sim. O Plano Espiritual oferece oportunidades tão boas e tão 

variadas quanto a Terra. Seres doentes e necessitados povoam o nosso 

Globo. O desenvolvimento e a prática da solidariedade constituem 
permanente convite a todos nós, em toda parte.  

  

Felicidade é um especial estado de espírito sob aprovação da 

Consciência.  

  

231 - São felizes ou desgraçados os Espíritos desencarnados?  

  
R - Somos em qualquer lugar uma coisa ou outra, dependendo do 

nosso merecimento. A felicidade é um estado de espírito dependente de 
vários fatores.  

  
Os seres desencarnados menos evoluídos ainda estão sujeitos a 

diversas limitações.  

  
232 - Podem os Espíritos errantes ir a todos os mundos?  

  
R - Viagens interplanetárias, só os Espíritos muito elevados 

conseguem. Além disso há leis e diferenças assim como acontece entre os 

países da Terra. Há fronteiras definidas por mudanças e alterações 
vibratórias.  

  
Ai! do mundo se Emissários do Bem não viessem esparzir suas luzes 

em favor de todas as criaturas necessitadas.  

  
233 - Os Espíritos já purificados descem aos mundos inferiores?  

  
R - Felizmente. O próprio Jesus, um dia desceu às sombras do 

nosso mundo. A luz existe também para expulsar as trevas.  

 

 



   

 

 

Mundos transitórios  
  

As organizações humanas costumam copiar o que há muito já existe 

no Plano Espiritual.  

  
234 - Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações 

ou pontos de repouso aos Espíritos que deixaram o corpo físico?  

  
R - Sim. Em torno da Terra, por exemplo, há pequenas colônias 

que prestam socorro, assistência e repouso a Espíritos recém 

desencarnados. São organizações transitórias. André Luiz, pela psicografia 
de Chico Xavier, descreve detalhadamente esses lugares.  

  
O progresso deve ser contínuo na vida pessoal e coletiva.  

  
235 - Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os Espíritos 

progridem?  

  
R - O progresso depende da vontade e do empenho de cada um de 

nós. Querer, conscientemente, é poder.  

  
A impermanência é característica de todas as edificações em todas as 

moradas do Espírito.  

  
236 - Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se 

conservam perpetuamente destinados aos Espíritos errantes?  

  
R - Abaixo de Deus tudo é impermanente. Assim como na crosta 

do nosso mundo, todas as edificações materiais ou semi-materiais 

envelhecem, desatualizam-se e, portanto, tem que sofrer reformas, 

mudanças e adaptações. É assim na Terra e em toda parte. Imutável, só 
Deus e a Sua Lei.  

  
Percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos  

  
Geralmente os campos de percepção da alma se ampliam depois da 

morte.  

  
237 - Uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma 

as percepções que tinha na Terra?  

  



   

 

 

R - Muito mais. Na realidade, a reencarnação, embora necessária 

ao processo evolutivo, é um mergulho nas trevas, ou melhor, em um 

nevoeiro que normalmente não nos deixa enxergar com clareza o caminho 

a trilhar.  
 

O conhecimento é a base da sabedoria, mas, é volume, enquanto a 

sabedoria propriamente considerada é luz.  

  

238 - São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos 
Espíritos?  

  

R - Perfeitamente. Contudo, consideremos a diferença entre o 

conhecimento que esclarece mas também pode alimentar o ego e a 

sabedoria que dirime todas as dúvidas e ilumina todos os caminhos. Os 

Espíritos superiores veem tudo e sabem tudo. Esta capacidade resulta de 
uma sintonia cada vez mais profunda com o centro espiritual do Universo.  

  
Conhecer e compreender dependem sempre do amadurecimento 

espiritual.  

  
239 - Conhecem os Espíritos o princípio das coisas?  

  
R - Os evoluídos, sim. Eles desenvolveram a intuição – sentindo o 

que está muito além do intelecto. A intuição ilumina a inteligência.  

  
O tempo é medido pelos movimentos dos corpos celestes e pelas 

transformações no campo da matéria; portanto, é relativo a cada 

mundo.  

  
240 - A duração, os Espíritos a compreendem como nós?  

  
R - O tempo é relativo, é variável e também é psicológico. Os seres 

muito evoluídos já ultrapassaram esses limites. O tempo é humano. Os 

Espíritos iluminados vivem no eterno presente. Por isso, o passar do tempo 
nas dimensões da relatividade não causa saudade nem ansiedade.  

  
O aqui e agora é o melhor tempo. É síntese, é convergência entre o 

passado e o futuro. É o grande momento.  

  
241 - Os Espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do 

que nós?  

  



   

 

 

R - Tudo depende do nível evolutivo do desencarnado. Há pessoas 

que, embora estejam vivendo no Plano Físico, têm melhor percepção da 

realidade do que determinados Espíritos. Esta questão está diretamente 

relacionada à qualidade mental e essa qualidade é fruto de um 
desenvolvimento integral, de um processo educativo globalizante.  

  
Cada Espírito possui no espaço do seu inconsciente arquivos 

mnemônicos imensos. Os computadores da atualidade apresentam 

singela demonstração do que isso representa.  

  
242 - Como é que os Espíritos têm conhecimento do passado? E 

esse conhecimento lhes é ilimitado?  

  

R - Nesse ponto há muita diferença entre o ser desencarnado e o 

ser humano. A mente fora da matéria se abre consideravelmente. A 

memória, como se sabe, é parte da mente. Todo Espírito evoluído tem à 

sua disposição os arquivos do seu passado. É detentor da memória integral 
e sabe que veio à luz num parto cósmico.  

  
Há Espíritos desencarnados ou encarnados que, da torre do 

superconsciente, visualizam cenários do futuro.  

  
243 - E o futuro, os Espíritos o conhecem?  

  
R - Os Espíritos superiores tanto conseguem ver o passado quanto 

o futuro, inclusive em relação a outras Entidades e também no que se refere 
à história da humanidade. Essa é a fonte das profecias.  

  
Qualquer um de nós possui na sensibilidade um espelho capaz de 

refletir Deus.  

  
244 - Os Espíritos veem a Deus?  

  
R - Esta é uma linguagem figurada. Deus está presente em tudo e 

em todos os tempos. Ele está com Sua celestial vibração, aqui e agora. 

Qualquer um de nós que possa ou queira, basta abrir as janelas da alma e 

pronto! Deus é o espírito do infinito amor que nos envolve e penetra. Esse 
abraço pode levar a criatura ao êxtase.  

  
O corpo físico empana e limita as faculdades da alma. Daí a 

necessidade de cuidar bem dele.  

  



   

 

 

245 - O Espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos?  

  

R - Primeiro, façamos aqui pequena alteração no vocabulário: 

seres corpóreos é expressão que hoje não faz sentido. Você deseja saber se 

os desencarnados possuem olhos e se a sua visão depende dos olhos? Bem, 

os nossos irmãos mais atrasados ainda vivem dentro desse e de outros 

limites; quanto aos superiores, a realidade é outra – eles veem por todos os 
poros. Imagine uma lâmpada acesa.  

  

Todos os seres precisam de luz para enxergar; luz externa ou luz 

própria.  

  
246 - Os Espíritos precisam da luz para ver?  

  

R - Sim. Não havendo a luz do sol ou qualquer outra iluminação 

exterior, as entidades elevadas têm luz própria. Onde eles estão o ambiente 

se ilumina. Por isso são chamados de Espíritos iluminados. Diria melhor, 

luminosos. No futuro distante, a luz que ilumina os sistemas planetários 

vai apagar. Entretanto, o Universo não vai ficar em plena escuridão porque 

a luz dos sóis será substituída pela luz espiritual dos seus próprios 
habitantes.  

  

O ser humano atual não tem condição de mensurar as capacidades e a 

tecnologia das Esferas mais altas.  

  

247 - Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, 

precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver 
simultaneamente nos dois hemisférios do Globo?  

  

R - Eles - os veneráveis mensageiros - veem, ouvem e sentem 

simultaneamente diversas imagens, sons e sentimentos. Para tanto basta 

que eles ampliem a sensibilidade. Hoje existe um controle de iluminação 

chamado dimmer. Esse é um bom exemplo.  

  

Corpo é prisão providencial, necessária.  

  
248 - O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós?  

 

R - A vida no corpo físico é prisão que limita ou reduz todas as 

faculdades da alma. Portanto, fora do corpo as capacidades do Espírito 

normalmente são muito maiores. Cada vez mais amplas de acordo com sua 
evolução.  



   

 

 

  
Os canais de percepção podem estar ligados a tudo que seja necessário 

à evolução do Espírito.  

  
249 - Percebe os sons?  

 
R - Sim. Até mesmo os sons ou ruídos da mente humana.  

  

Em todas as situações da vida se faz necessário o autocontrole.  

  
250 - Constituindo elas atributos próprios do Espírito, ser-lhe-á 

possível subtrair-se às percepções?  

  
R - Os seres evoluídos possuem autocontrole. Eles veem, ouvem e 

sentem o que queiram. Por essa razão gozam de permanente serenidade e 

equilíbrio. São naturalmente educados.  

  
Os seres desencarnados, em geral, são mais sensíveis a tudo. Daí, a 

imperiosa necessidade do autocontrole.  

  
251 - São sensíveis à música os Espíritos?  

  
R - Sim! Há os saudosistas que constantemente cantam, tocam e 

balbuciam canções que lhes marcaram a memória na última existência. Na 

espiritualidade a música é valorizada e cultivada, numa variedade infinita 

de letras e melodias. Afinal, a música de qualidade desperta os mais 

sublimes sentimentos e gera as mais eficazes energias. Devemos utilizar 
frequentemente a boa música, inclusive no tratamento da saúde integral.  

 

Os Espíritos superiores veem o semblante de Deus no Universo, que se 

reflete nas paisagens da Natureza.  

  
252 - São sensíveis, os Espíritos, às magnificências da Natureza?  

  
R - Perfeitamente. Os variadíssimos cenários da Natureza terrestre 

são povoados de Entidades simples e amorosas. Existe grande ressonância 

entre a natureza das plantas, das pedras, das águas, dos animais e a natureza 

dos Espíritos bons. Não tenhamos dúvida – no grande laboratório da 

Natureza muitos Espíritos trabalham, manipulando medicamentos para 
aliviar e curar dores e doenças que atingem o ser humano.  

  

Somos espelhos uns dos outros.  



   

 

 

  

253 - Os Espíritos experimentam as nossas necessidades e 

sofrimentos físicos?  

  

R - Façamos a seguinte reflexão: se os Espíritos menos evoluídos 

estão encarnados num corpo semi-material, ou seja, ainda físico, se ainda 

se movimentam à semelhança dos seres humanos e se precisam de veículos 

para se transportar em avenidas, praças e estradas, ainda que tudo isso 

esteja noutra frequência, parece-nos razoável afirmar que eles também 
estão sujeitos a acidentes e doenças.  

  
Os Espíritos atrasados, embora vivendo em Plano mais sutil, 

continuam sendo, mais ou menos, do jeito que eram quando 

encarnados.  

  

254 - E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas?  

  

R - Sim, à semelhança do que ocorre no Plano Físico. As entidades 

que ainda não atingiram níveis mais altos, vivem – como já foi dito – em 

corpo semi-material; portanto, sujeito a limitações e desgaste. O descanso 

e o repouso também são necessários no Mundo espiritual.  

  
Se Espíritos ainda vinculados e condicionados à realidade humana, 

têm cabeça, tronco e membros, sofrem assim como os homens. A 

mudança começa a ocorrer a partir de um processo de 

conscientização.  

  

255 - Quando um Espírito diz que sofre, de que natureza é seu 

sofrimento?  

  

R - Isso também depende do grau evolutivo de cada um. Espíritos 

sem elevação, recém desencarnados, passam pela sensação de dores 

físicas, além dos transtornos emocionais e mentais. Frequentemente dói-

lhes a cabeça, o estômago, as pernas e tudo mais. Por isso, há muitas 

organizações voltadas para esse tipo de assistência. Toda terapia nesses 

casos é feita com base na transformação dos painéis mentais e da elevação 
de sentimentos.  

  

Espírito também é gente.  

  

256 - Como é então que alguns Espíritos se têm queixado de sofrer 
frio ou calor?  



   

 

 

  

R - São Espíritos que ainda não se libertaram dos 

condicionamentos fisiológicos da experiência humana. Com o passar do 

tempo eles reassumem a real condição de Espíritos libertos. Destacamos 

aqui a importância dos trabalhos de socorro espiritual e desobsessão 

realizados sistematicamente nos centros espíritas. Nessas casas, 

principalmente aquelas que são bem orientadas, milhares e milhares de 
Espíritos necessitados recebem ajuda diariamente.  

  

Espíritos sentem frio, calor, sede, fome... até o momento em que 

descobrem que já não vivem na condição encarnada.  

  

257 - Os Espíritos têm as mesmas sensações características do ser 
humano?  

  
R - Sim! O campo das sensações é o perispírito, isto é, o corpo 

espiritual ou psicossoma. Alegria, tristeza, saudade, medo, sensualidade, 

segurança e outras sensações continuam depois da morte física. A causa da 

dor e da alegria está sempre na própria alma. Os órgãos físicos que recebem 

os efeitos, com a morte, transferem as dolorosas impressões para o corpo 

perispirítico até o momento da cura.  

  

Escolha ou aceitação das provas  
  

Há sempre algum pressentimento em relação ao futuro.  

  

258 - Quando, na Espiritualidade, antes de começar nova 

existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe 
sucederá no curso da vida terrena?  

  

R - Mais ou menos próximo à viagem. Se ficasse sabendo de tudo, 

entraria em estado de pânico. Outra importante observação: o destino não 

é inflexível, imutável. Muitas previsões podem ser alteradas pelo livre- 
arbítrio. 

 

Quando o Espírito possui alguma elevação pode escolher as provas que 

devam ser inseridas na sua próxima encarnação.  

  

259 - Do fato de pertencer ao Espírito a escolha do gênero de 

provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que 
experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos?  

  



   

 

 

R - Antes de renascer tomamos conhecimento de nossas reais 

necessidades. Conforme o nível de nossa compreensão, escolhemos ou 

concordamos com o que nos é apresentado. Tudo pela nossa transformação 

moral, basicamente. Esse é o objetivo da reencarnação – viabilizar nossa 
auto iluminação.  

  

Os desafios promovem a autoestima.  

  

260 - Como pode o Espírito desejar nascer entre gente de má vida?  

  

R - Precisamos superar as nossas dificuldades e testar nossa 

resistência em função de um crescimento completo. Por isso a clausura dos 

conventos e o isolamento monástico ocioso acabam por atrofiar as 
qualidades do Espírito ao invés de despertá-los e desenvolvê-los.  

  

Cair nas malhas da tentação também pode servir de advertência em 

relação à possibilidade de quedas maiores.  

  

261 - Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a 

perfeição, tem o Espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem 

que se achar em todas as circunstâncias que lhe possam excitar o orgulho, 
a inveja, a avareza, a sensualidade, etc.?  

  

R - Sim. De outra forma não conseguiríamos a necessária 

transformação moral, intelectual, sentimental. A Terra é imensa oficina 

onde temos oportunidade de lapidar todas as facetas de nossa 
personalidade.  

  

O Espírito, na sua origem divina, é simples e puro.  

  

262 - Como pode o Espírito, que, em sua origem, é simples, 

ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com 

conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? 

 

R - Isso prova que o Espirito não nasceu simples e ignorante, 

conforme a acepção vulgar das palavras. Simples, sim; porque a 

simplicidade é virtude. Ignorante, no sentido usual do termo, não. Havia 

nele a santa inocência, que equivale à pureza e à candura. O Espírito, desde 

que redescobriu a Consciência, tem certeza latente de sua origem divina e 
de sua feliz predestinação.  

  



   

 

 

A morte, principalmente antes da velhice, sempre desencadeia algum 

transtorno emocional.  

  
263 - O Espírito faz a sua escolha logo depois da morte?  

  

R - Depois do desenlace o que geralmente a pessoa precisa é 

descansar, refazer-se e tomar conhecimento da nova realidade. Essa pessoa 

acaba de chegar em um novo mundo. Precisa de orientação e conforto. A 

morte sempre causa um abalo emocional. Todos os recém desencarnados 

necessitam de preces. O período de adaptação a essa nova vida pode ser 
curto ou longo, penoso ou suave.  

  

Os mais esclarecidos sentem prazer em ser vistos como soldados do 

Bem.  

  

264 - Que é o que dirige o Espírito na escolha das provas que 
queira sofrer?  

  

R - Esse tipo de reflexão vem depois. Seria o caso de querer que 

uma criança começasse a planejar sua vida depois da morte. Na verdade, 

as provas não são escolhidas como quem seleciona frutas, doces, verduras 

e legumes no mercado. As provas e expiações, testes e conflitos são 

impostos naturalmente pela Lei. O Espírito tem que ser dócil a essa 

realidade, sob pena de ver prolongado o seu sofrimento. Só mesmo os seres 

muito esclarecidos e elevados têm essa liberdade de opção. Esses 

geralmente gostam de enfrentar desafios e dificuldades. São soldados do 
bem. São destemidos.  

  

O melhor mesmo é aquilo que edifica para a eternidade.  

  

265 - Havendo Espíritos que, por provação, escolhem o contato 

do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de 

viverem num meio de conformidade com seus gostos, ou para poderem 
entregar-se facilmente a seus pendores materiais? 

 

R - Os Espíritos têm liberdade para expor suas preferências, mas 

são sempre orientados a fazer o melhor. O melhor não é o que favorece o 

comodismo e as vaidades, e sim o chicote que nos obriga a avançar no 
desenvolvimento dos valores iluminativos.  

  

As facilidades que a tecnologia hoje oferece também podem bloquear 

a sensibilidade.  



   

 

 

  

266 - Não parece natural que se escolham as provas menos 
dolorosas?  

  

R - O Espírito, quanto mais inteligente mais pressa tem de retornar 

à Casa do Pai, e sabe que o melhor caminho é aquele cheio de obstáculos 

e dificuldades. Anotemos: As facilidades e comodidades geralmente 
arrefecem os sentimentos e atrofiam as forças da alma.  

  

Bom mesmo é caminhar na luz do agora. O futuro sempre guarda 

surpresas.  

  

267 - Pode o Espírito proceder à escolha de suas provas, enquanto 
encarnado?  

  

R - Por que tanta pressa? Nada justifica essa antecipação. Viver na 

plenitude do momento é a melhor opção. Quase sempre, passado é fonte 

de saudade e futuro, de ansiedade. Nossa melhor atitude é fazer o que nos 
compete hoje. O hoje é a nossa grande oportunidade.  

  

As provas sempre ajudam no redirecionamento do destino.  

  

268 - Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o Espírito 
que passar constantemente por provas?  

  

R - Sim, as provas são as mais diversificadas. Elas podem estar no 

campo financeiro, político, familiar, sexual, emocional e mental. As provas 

são necessárias e nos acompanham até ao último dia de nossas vidas. São 

formas às vezes muito sutis, que a Lei usa para incentivar nosso 
crescimento espiritual.  

   

Enquanto humanos, somos imperfeitos e falíveis.  

  

269 - Pode o Espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que 
escolheu?  

  

R - Sim. Nunca devemos esquecer que somos ou seremos gente. 

No ser humano existem mente, emoção, sonhos, sensações, luz e sombra. 

Somos, num só contexto, passado, presente e futuro. Essas três realidades 
quase sempre vivem em conflito, cada uma querendo vibrar mais alto.  

  



   

 

 

As vocações estão impressas no instinto, e o instinto é tudo aquilo que 

fixamos na personalidade.  

  

270 - A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a 
vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra?  

  

R - É o passado que determina o nosso presente. Somos hoje a 

continuação do que fomos e fizemos ontem, e seremos amanhã o 
seguimento do nosso hoje.  

  

Espíritos esclarecidos dificilmente nascem no meio de canibais.  

  

271 - Estudando, na Espiritualidade, as diversas condições em que 

poderá progredir, como pensa o Espírito consegui-lo, nascendo, por 

exemplo, entre canibais?  

  

R - Entre primitivos dessa espécie, não é preciso nem seria 

possível. É necessário que haja alguma identificação cultural. Se a questão 

é viver entre Espíritos atrasados, pode escolher qualquer país, mesmo entre 

aqueles considerados ricos e civilizados.  

  

Frequentemente legiões de seres ignorantes ou perversos invadem 

comunidades e organizações humanas.  

  

272 - Poderá dar-se que Espíritos vindos de um mundo inferior à 

Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, 
nasçam no seio de povos civilizados?  

  

R - Isso tem acontecido bastante. Não é necessário que venham de 

outros planetas. Nas colônias sombrias que circundam a Terra habitam 

Espíritos de baixíssimo nível que frequentemente reencarnam nas grandes 

cidades e desde a adolescência geram muita perturbação no seio da família 

e da sociedade. Atualmente existem legiões imensas, conectadas aos 
comparsas desencarnados, desencadeando violência e estimulando vícios.  

  

Podemos chamar de missão-sacrifício aquela em que Espíritos 

superiores aceitam reencarnar no meio de bárbaros.  

  

273 - Será possível que um homem civilizado reencarne, por 
exemplo, numa raça de selvagens?  

  



   

 

 

R - Sim. A propósito, no momento atual em que predomina a 

barbárie envernizada, em lugar da palavra civilização talvez ficasse melhor 

o neologismo ‘selvilização’. Selvageria é coisa muito relativa. Pensemos 

num Mahatma Gandhi, Luther King, Madre Tereza de Calcutá, Chico 

Xavier... A situação deles não foi diferente. Que dizer da presença do 
Meigo Nazareno num lugar que até hoje vive em conflitos fraticidas?  

  

Relações interpessoais e sociais no mundo espiritual  
  

A superioridade moral é que conta nos Planos Invisíveis.  

  

274 - Da existência de diferentes ordens de Espíritos, resulta para 

estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e 
autoridade?  

  

R - Perfeitamente. Na Terra, sobejamente, a autoridade é exercida 

por força do poder econômico, militar ou político, por esse ou aquele 

cidadão que se prevalece de um cargo ou uma posição social para subjugar 

os menos favorecidos. Nas esferas invisíveis, a realidade é outra: a 
autoridade é moral. Trata-se de superioridade evolutiva, real.  

  

A verdadeira autoridade é conquista autorizada pela Grande Lei do 

Universo.  

  

275 - O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra 

lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos?  

  

R - É possível. Basta que essa consideração se fundamente na 

Verdade e no Bem. Existem homens e mulheres de bem que são, de fato, 

espiritualmente superiores. Entre essas personalidades se incluem 

empresários, comunicadores, militares, escritores, artistas, líderes 
diversos. 

 

É triste envelhecer e morrer no pedestal do orgulho. A queda será 

muito dolorosa.  

  

276 - Aquele que foi grande na Terra e que, como Espírito, vem a 

achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma 
humilhação?  

  

R - Isso acontece frequentemente. Aqueles que se aproveitam da 

fama, do poder econômico ou político para perseguir ou prejudicar os 



   

 

 

subordinados e o povo, os tiranos dos mais diversos níveis, em várias 

esferas sociais, costumam chegar ao Mundo espiritual em situação 

deplorável. Deixemos claro que não é Deus que castiga; eles são 

penalizados pela própria Consciência.  

  

Certos condicionamentos perduram por algum tempo depois da 

morte.  

  

277 - O soldado que depois da batalha se encontra com o seu 
general, no mundo dos Espíritos, ainda o tem por seu superior?  

  

R - É possível. A mente continua condicionada a essa relação, 

mesmo que o seu superior retorne ao Plano Espiritual em péssimas 
condições. O respeito continua ainda que seja por pouco tempo.  

  
Os Espíritos vivem em faixas vibratórias específicas.  

  

278 - Os Espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns 
com os outros?  

  

R - Consideremos também que dessa aparente desarmonia nasce a 

oportunidade de uma ajuda recíproca, embora cada um pertença a 

determinada faixa de vibrações. Os mais dotados precisam servir, enquanto 

os desprovidos necessitam de apoio e orientação. A caridade não teria 
sentido se todos fossem igualmente educados, ricos e saudáveis.  

  

O respeito é traço marcante da boa convivência.  

  

279 - Todos os Espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes 

grupos ou sociedades que eles formam?  

  

R - É o mesmo que se verifica nos ambientes da sociedade humana. 

Pedir licença ou ter autorização é praxe em todas as comunidades mais ou 
menos civilizadas.  

  

Os Benfeitores sabem compreender e ajudar sem invadir o livre 

arbítrio de ninguém.  

  

280 - De que natureza são as relações entre os bons e os maus 

Espíritos?  

  



   

 

 

R - Os maus e ignorantes fazem questão de permanecer nas 

sombras e fazem de tudo para implantar a desordem, enquanto os bons 
atuam diariamente como educadores e terapeutas abnegados.  

  

A maldade, tanto quanto a bondade, é contagiante.  

  

281 - Por que os Espíritos inferiores se comprazem em nos induzir 

ao mal? 

  

R - A maldade é capaz de promover qualquer ação para expandir 

seus intentos. Os Espíritos que vivem nas faixas do mal são intimamente 

infelizes. São naturalmente ciumentos, rancorosos, invejosos e vingativos. 

Passam mal, isto é, desequilibram-se quando percebem que outras pessoas 

são diferentes – são tranquilas, saudáveis, alegres e admiradas. É isso que 

lhes desperta revolta e passam a atrair os mais frágeis para a mesma zona 

de perturbação e agressividade.  

  

A comunicação telepática é normal na Espiritualidade.  

  

282 - Como se comunicam entre si os Espíritos?  

  

R - A maioria dos que vivem ou trabalham ao redor da Terra ainda 

precisa gesticular e falar. Na medida em que progridem, assumindo a 

verdadeira condição de Espíritos, passam a se comunicar por sintonização. 

Portanto, o pensamento, ou seja, a telepatia é o principal e real meio de 
expressão entre os desencarnados.  

  

Existem máscaras e simulações tanto na Terra quanto nos Planos 

Espirituais menos desenvolvidos.  

   

283 - Podem os Espíritos, reciprocamente, dissimular seus 
pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros?  

  

R - Sim. Entre os Espíritos de baixa condição evolutiva existem os 

tolos e os espertos. É comum o uso de máscaras psicológicas. Costumam 

entre eles fingir, enganar, mentir. Conseguem até mesmo se esconder 

momentaneamente. Falamos aqui de Espíritos inferiores. Mas, entre as 

entidades de ordem elevada tudo é mais transparente e verdadeiro. 

Tratando-se de comunicação e expressão, a aura de cada um revela quase 
tudo.  

  



   

 

 

A aura, isto é, o campo energético que envolve os seres, mostra o que 

cada um é por dentro.  

  

284 - Como podem os Espíritos, não tendo corpo, comprovar suas 

individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os 
rodeiam?  

  

R - O perispírito de que se revestem é corpo com características e 

aparência próprias. A individualidade só é pura individualidade nas 

dimensões angélicas. Ainda assim cada um se apresenta com colorido e 
estilo originais. Cada um tem sua nota vibratória, sua beleza específica.  

  

Geralmente a pessoa chega ao Mundo Espiritual com a mesma 

aparência que possuía no corpo físico, na mais recente existência.  

  

285 - Os Espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O 
filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo?  

  

R - Normalmente. Contudo, existem casos em que determinados 

Espíritos se apresentam não com a última forma e sim com outra de sua 

preferência, própria de outra existência, noutros tempos.  

  

Destinos são caminhos. Cada Espírito traça o seu.  

  

286 - Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente 
os parentes e amigos que a precederam no mundo dos Espíritos?  

  

R - Passado algum tempo é possível rever alguns parentes. 

Devemos reconhecer que cada pessoa tem seu próprio destino. Nem 

sempre os destinos se cruzam. Muitas ligações se desfazem com a morte. 
As relações já não são as mesmas.  

  

Na hora do desenlace o tribunal da Consciência abre uma porta para 

as trevas ou para a Luz.  

  

287 - Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos 

Espíritos?  

  

R - Depende muito da própria pessoa. Alguém que na sua última 

existência praticou o bem, criou muitos laços de amizade e se tornou 

querido e respeitado, é recebido com homenagens e festa. Outros, porém, 



   

 

 

seguem melancolicamente o caminho onde deverão prestar contas no 
tribunal da Consciência.  

  

O encontro ou reencontro de comparsas ou semelhantes de outra 

natureza sempre causa algum prazer.  

  

288 - Que sentimento desperta nos Espíritos impuros a chegada 

entre eles de outro Espírito mau?  

  

R - É fácil deduzir. São comparsas e inimigos que chegam para 
aumentar a perturbação e despertar dolorosas recordações.  

  

A morte sempre traz um misto de tristeza e alegria.  

  

289 - Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro 
quando deixamos a Terra?  

  

R - Sim, para compensar a tristeza e as lágrimas das despedidas 

recentes. Esse é sempre um momento muito especial e inesquecível. 

Tristeza e saudade entre os que ficaram; transbordante alegria entre aqueles 
que nos recebem.  

  

Há sentimentos que são superficiais e passageiros.  

  
290 - Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte?  

  

R - Sim. A vida continua naturalmente. As relações de amizade se 

renovam a cada dia. Laços de parentesco são sentimentos passageiros, mas 

o amor é atração divina que une e reúne as almas em processos de 
progressiva sublimação.  

  
Almas gêmeas  

  
O relacionamento dos seres evoluídos é permeado de transparência e 

alegria.  

  

291 - Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre 
eles exista, votam-se os Espíritos recíprocas afeições particulares?  

  

R - Naturalmente. Se a questão é saber se existe namoro e algo 

mais, entre as almas afins, a resposta é afirmativa. O prazer do Outro Lado 



   

 

 

é melhor que na Terra; é mais depurado. Há mais transparência e pureza 
de sentimentos.  

  

Os habitantes das Trevas respiram na atmosfera doentia do ódio.  

  

292 - Alimentam ódio entre si os Espíritos?  

  

R - Tanto quanto no Plano Físico. Estamos falando daqueles que 
ainda vivem nas sombras da imperfeição explícita.  

  

O rancor deixa manchas na alma.  

  

293 - Conservarão ressentimento um do outro, no mundo dos 
Espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra?  

  

R - Às vezes, sim; quando não apagam a mancha que ficou no 

coração. Mas com o despertar definitivo da luz latente, desaparece toda 

poeira do passado. O que importa é viver na claridade do Agora, de olho 
no Amanhã que virá coberto de novas luzes.  

  

Perdão é libertação.  

  

294 - A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um 

contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia?  

  

R - No Plano espiritual, passado algum tempo, logo se entende que 

o perdão é imprescindível à limpeza de nossas almas. Todos nós, de alguma 

maneira ou por algum motivo precisamos perdoar e ser perdoados. Mesmo 

as pessoas mais educadas, personalidades nobres, em determinadas 

circunstâncias podem se descuidar e ferir ou magoar alguém. Daí a 

necessidade da compreensão e do perdão, sempre. É bom para quem 
concede e para quem recebe.  

  

Aqueles que são ofendidos e maltratados reagem conforme o seu nível 

de evolução. O silêncio com esquecimento é a melhor reação ao mal.  

  

295 - Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem 
fizemos mal neste mundo?  

  

R - Os Espíritos bons compreendem e perdoam automaticamente 

quaisquer ofensas. Muitos nem mesmo guardam a impressão da maldade 

que lhes fizeram ou tentaram fazer. Estão acima do mal. As pessoas menos 



   

 

 

esclarecidas, porém, guardam ressentimento e podem planejar vingança 
mesmo depois da morte. Enfim, o bem é sempre a melhor opção.  

  

As almas elevadas vivenciam naturalmente o amor incondicional.  

  

296 - São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos 

Espíritos?  

  

R - Os Espíritos superiores não se decepcionam por nada. 

Compreendem o ser humano sob todos os aspectos. Aqueles que já 

atingiram níveis mais elevados, vivem na dimensão do amor incondicional. 

Desenvolveram um sentimento de paternidade que abraça e abençoa todas 
as criaturas, mesmo aquelas que aparentemente não mereçam ser amadas.  

  

Verdadeiros amigos são amigos para sempre.  

  
297 - Continua a existir sempre, no mundo dos Espíritos, a afeição 

mútua que dois seres se consagraram na Terra?  

  
R - Sim. Amigos verdadeiros continuam amigos. Existem, no caso, 

laços de profunda e recíproca simpatia. Geralmente uma grande amizade 

ou um verdadeiro amor tem raízes no passado de outras vidas. São almas 
que estão unidas há séculos ou milênios.  

   

Almas gêmeas existem; são vibracionalmente parecidas.  

  

298 - As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, 

predestinadas a essa união e cada um de nós tem, nalguma parte do 
Universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá?  

  

R - Metades, tratando-se de almas, não existem. Cada uma é 

inteira. A individualidade é indivisível, porém, dois corações que 

transbordam amor da mesma qualidade, ou na mesma frequência, quando 

se encontram, se complementam, isto é, se plenificam. Na biodiversidade 

cósmica existem espécies de almas; são seres parecidos, almas irmãs ou 
gêmeas.  

  

Há uma certa complementaridade entre os Espíritos afins.  

  

299 - Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que 
alguns Espíritos se servem para designar os Espíritos simpáticos?  

  



   

 

 

R - Complementaridade. Há sempre alguém cuja presença nos 

enche de alegria e paz. Pode ser de sexo oposto ou da mesma polaridade. 

Geralmente isso ocorre entre casais; entretanto, a questão diz respeito às 

qualidades e ao padrão vibratório de um e do outro. Quando os campos 

eletromagnéticos se harmonizam, podemos ver aí a integração ou 

complementação de dois ou mais seres. O amor promove fusão vibratória 
de almas.  

  

O amor sublimado desencadeia fusão de almas. Dois ou mais na 

mesma onda.  

  

300 - Se dois Espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, 

estarão unidos para todo o sempre, ou poderão separar-se e unir-se a 
outros Espíritos?  

  

R - Acontece frequentemente essa fusão de almas. No caso 

específico da mediunidade operante na Seara do Bem, encontramos 

médium e guia ou anjo de guarda, unidos por recíproca e eterna amizade. 

Porém, os corações banhados pela luz balsâmica do verdadeiro amor não 

excluem ninguém. O amor é energia que se expande infinitamente.  

   

Almas afins identificam-se reciprocamente e se harmonizam 

prazerosamente.  

  
301 - Dois Espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou 

a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita?  

  

R - Imagine o que seja combinação entre duas ou mais cores numa 

determinada paisagem ou cenário! Visualize o alaranjado do sol nascente 

combinando com o azul claro do céu. Há nesse quadro sutil uma belíssima 

integração de duas cores diferentes que nem por isso perdem a identidade, 

ou seja, a sua característica da individualidade. Essa harmonia pode 

acontecer com outras cores, em variadíssimas tonalidades. É também assim 
que as almas se identificam e se harmonizam nos espaços infinitos da vida.  

  

A poderosa e sublime força de atração e coesão chama-se Amor.  

  

302 - A identidade necessária à simpatia perfeita apenas consiste 

na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade 
dos conhecimentos adquiridos?  

  



   

 

 

R - Esses Espíritos normalmente pertencem à mesma esfera 

evolutiva. As almas gêmeas começam em duas, depois três, quatro, cinco, 

quinhentas, trezentas mil, dez milhões. A essência divina pouco a pouco 

emerge e toma conta, invade todos. Futuramente todos nós, filhos de Deus, 

seremos irmãos perfeitamente unidos à semelhança de pétalas de uma rosa 
infinita.  

  

A reconciliação entre adversários e desafetos deve ser prioridade. A 

amizade soma valores.  

  

303 - Podem tornar-se de futuro, simpáticos, Espíritos que 

presentemente não o são?  

  

R - Sim. Logicamente. Os sentimentos negativos deixam manchas 

na alma. O banho diário nas águas da reflexão e da prece deixa a alma 

limpa. Havendo também a vivência da caridade e da meditação, além da 

limpeza, a pessoa desenvolve um certo aroma espiritual. É questão de 
esforço e tempo.  

   
Lembranças de vidas pregressas  

  
Os niilistas e materialistas radicais frequentemente são vítimas de 

necrose mental depois da morte.  

  
304 - Lembra-se o Espírito da sua existência corporal?  

  

R - Nem sempre. Os bons e esclarecidos, sim! Aqueles que ao 

longo da vida fixaram a mente na materialidade, pensando que tudo 

acabaria com a morte – esses, ao desencarnarem sentem tudo desmoronar. 

Tudo de transitório em que sua mente esteve focada durante tanto tempo, 

desaba, desaparece. Advém-lhe uma sensação de morte, passando a sofrer 

certa amnésia. Mas, com o passar do tempo a memória volta a funcionar. 

Essa é uma das consequências do materialismo e do excessivo apego ao 
ego.  

  

Nem tudo convém lembrar. Às vezes é melhor esquecer ou ignorar.  

  

305 - A lembrança da existência corporal se apresenta ao Espírito 
completa e inopinadamente, após a morte?  

  

R - O fato é que todos os atos bons e maus, movidos por quem quer 

que seja, ficam registados nas telas da memória, formando assim o que a 



   

 

 

psicanálise chama de inconsciente individual. As ocorrências mais recentes 
são de mais fácil acesso e mais espontâneas.  

  

A lembrança de certos episódios pode causar perturbação e conflito.  

  

306 - O Espírito se lembra, pormenorizadamente, de todos os 

acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de 

vista retrospectivo?  

  

R - Essa recordação pode estar sob controle do Espírito quando 

detém autodomínio. Lembra-se do que quer e quando quer. Quando, 

porém, a pessoa leva para a Espiritualidade conflitos decorrentes de muitos 

erros e delitos, as recordações veem à tona na forma de acusação e 

cobranças. O desfile dessas lembranças pode ser lento, constante, penoso, 

também pode vir que nem uma onda avassaladora, desencadeando 
processos psicopatológicos.  

  

O inconsciente traz à tona, involuntariamente, cenas alegres ou 

imagens de horror.  

  

307 - Como é que ao Espírito se lhe desenha na memória a sua 

vida passada? Será por esforço da própria imaginação, ou como um 
quadro que se lhe apresenta à vista?  

  

R - De uma forma e de outra. Coloquemos aqui mais uma 

explicação: Existem casos extremos de pessoas que cometeram 

homicídios. As cenas hediondas e pavorosas ficam ocultas, aguardando 

alguma motivação para aflorar. Essas imagens passam a circular 

ininterruptamente na tela mental do delinquente, podendo resultar em 

depressão profunda e loucura.  

  

A memória é integral, mas muita coisa é levada para o arquivo morto 

do subconsciente e depois incinerada.  

  

308 - O Espírito se recorda de todas as existências que 
precederam a que acaba de ter?  

  
R - É possível. Todas as vivências nas vidas sucessivas ficam 

impressas no espaço da memória integral. Na medida em que ele ascende 

na escala evolutiva, ganha poder sobre o próprio destino.  

  

O corpo é expressão de vida e ferramenta de trabalho.  



   

 

 

  
309 - Como considera o Espírito o corpo que acabou de ocupar?  

  

R - O ser evoluído é capaz de se curvar diante do próprio cadáver 

e agradecer às células que logo estarão em processo de decomposição, o 

serviço prestado ao longo dos anos. Afinal, o corpo físico serviu-lhe de 

veículo através do qual ele pôde viver e trabalhar na Crosta do planeta, em 
função do seu próprio crescimento espiritual.  

  

As coisas irrelevantes que não contribuem para o Bem, devem ser 

descartadas.  

  

310 - Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o Espírito os ossos ou 
outros objetos que lhe tenham pertencido?  

  

R - Esta questão não é relevante, porém, observemos o seguinte: 

assim que o Espírito se desenfaixa do corpo denso, seu campo mental e 

emocional afloram em espaço mais amplo. Se esse Espírito cultivou os 

princípios da bondade e da compreensão diante do mundo, nova luz passa 

a brilhar aos seus passos. Não interessa despojos que ficaram para trás. A 
tendência evolutiva do Espírito é viver na plenitude do Agora.  

  

Os bens materiais pertencem à Terra.  

  

311 - A veneração que se tenha pelos objetos materiais que 

pertenceram ao Espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses 
objetos?  

  

R - Na verdade, o apego aos objetos e bens materiais é atitude de 

Espírito pouco evoluído. Essas recordações persistentes contribuem para 

que essa criatura se mantenha presa ao mundo material, dificultando e 
adiando a sua libertação. O desapego é mola propulsora da evolução.  

  

Não vale à pena a alma mergulhar nas tristezas do passado.  

  

312 - E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última 
existência corporal, os Espíritos a conservam?  

  

R - Alguns, sim; porém, chega de sofrer! Para que ficar remoendo 

situações e sofrimentos, sem extrair dessas retrospectivas nenhum 

proveito? Se alguém passou por experiências amargas no Plano material, 

possivelmente colheu os frutos azedos do próprio desequilíbrio. Pronto! 



   

 

 

Página virada. Já devíamos ter deixado para trás esse tipo de preocupação. 
Libertemo-nos do passado. Abramos os olhos para o futuro.  

  

Para a maioria das pessoas a verdadeira felicidade está no futuro, 

embora esse futuro possa estar se projetando no momento atual.  

  

313 - O homem, que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que 

perdeu, deixando a Terra?  

  

R - A verdadeira felicidade jamais seria deplorável. O que esse 

homem deplora certamente é uma vida de devaneios e abusos. Ele deve se 

arrepender do mal uso feito do dinheiro, da sexualidade e das posições 

ocupadas levianamente. Muitas pessoas incorrem nesse equívoco. Só se 
constrói a legítima felicidade no chão da dignidade e do amor ao próximo.  

  

Muitas vezes um trabalho ou uma vida é interrompida quando a 

pessoa está na iminência de um comprometimento extremamente 

prejudicial a ela mesma.  

  

314 - Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil 

e que os vê interrompidos pela morte, lamenta, no outro mundo, tê-los 
deixado por acabar?  

  

R - Sim. Essa interrupção sempre traz problemas psicológicos. 

Com o passar do tempo, naturalmente, esse Espírito vai ter que se resignar 

ao admitir que uma vontade superior prevaleceu, alterando 

inesperadamente seus projetos. Mas, essa, como outras situações 

indesejáveis que surpreendem o Espírito, sempre geram algum conflito. 

Porém, entre o desalento gerado por um imprevisto e a revolta – fruto do 

orgulho – há grande diferença.  

  

Qualquer apego é prisão mental.  

  

315 - E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva 
pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo?  

  

R - Esse vínculo frequentemente ocorre, porém, o desprendimento 

é válido para tudo que nasceu do nosso passado. Toda vez que 

direcionamos o espelho da mente para o infinito, deslocamo-nos um pouco 

das coisas velhas ou superadas e abrimos as janelas da mente para a entrada 

de novas luzes. Nada justifica o apego ao passado. O rio avança 
contornando obstáculos até desembocar no oceano.  



   

 

 

  

Felizmente os Emissários da Luz influenciam tudo aquilo que redunda 

em benefícios para a Humanidade.  

  

316 - No Além, o Espírito se interessa pelos trabalhos que se 
executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências?  

  

R - Sim. Os Espíritos superiores estão sempre próximos dos 

trabalhos que na Terra contribuem para o bem estar, a educação e a 

felicidade dos povos. Ai de nós sem essa ajuda! As grandes conquistas, 
invenções e descobertas procedem do Além.  

 

O patriotismo é sentimento tipicamente humano. Espírito não tem 

pátria.  

  

317 - Após a morte, conservam os Espíritos o amor pela pátria?  

  

R - Sim e não. É natural e necessário que os Espíritos superiores 

não virem as costas para a escola que lhes ensinou a viver e progredir. 

Muitos dos seus familiares, parentes e amigos talvez ainda estejam na 

retaguarda precisando de proteção e luz. Isso não implica exclusivismo ou 

apego, e sim gratidão e trabalho. Claro que a pátria definitiva de todos nós 
é o Universo, mas, existem etapas que precisam ser vencidas.  

  

A mudança para a Espiritualidade flexibiliza o campo sentimental e a 

mente.  

  

318 - As nossas ideias se modificam quando passamos a viver na 

Espiritualidade?  

  

R - Nalguns casos, sim, necessariamente. Aliás, só não muda de 

ideia aquele que atingiu a perfeição. Quem não se dispõe a mudar seus 

pensamentos e atitudes espontaneamente sempre que necessário, será 

constrangido a avançar pela dor. Temos que ser flexíveis. Abaixo de Deus 

– o Absoluto – nada é permanente e imutável. Princípios éticos inspirados 

na Consciência cósmica não se devem mudar. São verdades eternas; 
porém, nosso modo de ser e agir deve ser repensado diariamente.  

  

A desencarnação assim como o nascimento em corpo físico traz 

alterações que exigem um complexo trabalho de readaptação.  

  



   

 

 

319 - Já tendo o Espírito vivido a vida espiritual antes da sua 

encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos 
Espíritos?  

  

R - Trata-se de um problema de descondicionamento e adaptação. 

A mente que permanece fechada num cérebro, dentro de estruturas 

psicológicas, culturais, fisiológicas e sociais durante muito tempo, quando 
se liberta precisa de um certo tempo para se readaptar à nova realidade.  

  
Funerais e homenagens póstumas  

  
As recordações afetuosas de entes queridos, principalmente em estado 

de prece, produzem ondas sutis muito agradáveis. Essas ondas sempre 

chegam ao destino desejado.  

  

320 - Os Espíritos se emocionam quando são lembrados pelos que 
lhes foram caros na Terra?  

  

R - Sim. Não esqueçamos que existe uma rede vibratória de 

comunicação interligando todos os seres, principalmente aqueles mais 

afins. Portanto, nossos pensamentos formam ondas e essas ondas mais ou 

menos sutis acabam chegando aos irmãos de outras esferas. Por isso, eles 

ficam contentes quando são lembrados com amor.  

  

Toda prece, feita com sinceridade, amor e fé, produz benefícios.  

  

321 - O dia da comemoração dos mortos é, para os Espíritos, mais 

solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar 
nos cemitérios em volta de seus túmulos?  

  

R - É natural que haja uma agitação mental nessa data e nesses 

ambientes. Mas muitos recebem o benefício das preces. Aliás, alguns ainda 

se encontram efetivamente ligados ao ambiente humano; outros nem 

sequer se desligaram totalmente do corpo carnal, embora já tenha sido 

desvitalizado. Contudo, essas lembranças e orações devem ser mais 
espontâneas, constantes e informais.  

  

Aqueles que vivem na faixa luminosa do Amor mantém o coração em 

paz.  

  



   

 

 

322 - E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também 

lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que 
nenhum amigo se lembra deles?  

  

R - Ninguém é esquecido, muito menos abandonado. Túmulo é 

coisa morta, que apenas simboliza a mudança de órbita na espiral da 

evolução. É um condicionamento que ainda reflete o atraso espiritual da 

humanidade. Ali ficam tão-somente os despojos carnais. O Espírito que 

ocupou aquele corpo deve libertar-se. No mundo espiritual todos acabam 
por entender essa realidade.  

  

Eis uma boa prática – emitir ondas de luz em direção aos 

desencarnados. A prece produz esse tipo de onda.  

  

323 - A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior 

contentamento ao Espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do 

que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa?  

  

R - A prece feita sinceramente e com fé, em casa, no templo, no 

campo, seja onde for é sempre uma bênção para os Espíritos necessitados. 

Devemos manter esse hábito diariamente. Que tal uma reunião de preces, 

semanalmente, dedicada aos entes queridos desencarnados? Esse encontro 

semanal pode ser no centro espírita ou em outro qualquer templo das 

diversas religiões. Nesse caso específico, não é preciso haver 
manifestações mediúnicas, embora isso possa acontecer.  

  

Homenagens merecidas sempre chegam agradavelmente ao 

conhecimento do homenageado. Ele, mesmo que não se considere 

merecedor, agradece.  

  

324 - Os Espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou 

monumentos assistem à respectiva inauguração? Experimentam algum 
prazer nisso?  

  

R - Nem sempre; muitas dessas homenagens geram efeitos 

constrangedores naqueles cuja consciência não aprova cerimônias por 

refletirem mais as vaidades humanas do que propriamente a pureza dos 

sentimentos. Uma salva de palmas ou um discurso muitas vezes faz arder 

a Consciência no homenageado.  

  



   

 

 

Enterro ou cremação – pouco importa. O Espírito já está noutro 

espaço. Porém, em caso de cremação recomenda-se o prazo de 72 

horas após o desenlace.  

  

325 - Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de 

serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, 

depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa 
tão material constitui indício de inferioridade?  

  

R - Tolice. Capricho. Últimas manifestações do orgulho e da 

vaidade. Na realidade, o corpo físico, depois de utilizado por alguém 

retorna ao laboratório da Natureza. Pensando assim, entre ser enterrado ou 

cremado, é preferível a primeira opção. A cremação antes das setenta e 

duas horas pode causar sofrimento na alma que por ventura ainda não esteja 
totalmente desligada.  

  

A verdadeira honra consiste em não ter problemas com a Consciência.  

  

326 - Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que 
lhe prestem aos despojos mortais?  

  

R - Se ainda estiver limitado por vaidades ou condicionamentos 

mundanos, sim! Gostam, presenciam e até se comovem. Entretanto, os 

mais adiantados na escala evolutiva, assim que se veem desenfaixados do 

corpo somático, doente, pesado e incômodo, buscam imediatamente outros 

horizontes, onde possam respirar em paz, aliviados e livres.  

  

Normalmente não deve ser nada agradável assistir ao próprio 

sepultamento.  

  
327 - O Espírito assiste ao seu enterro?  

  

R - Normalmente, não. Ele adormece pelas alterações que ocorrem 

no seu campo psicossomático e pela intervenção magnética dos seus 

amigos ou protetores espirituais. Quando conseguem assistir ao 

sepultamento, normalmente ficam assustados e confusos. Quando, porém, 

a pessoa está preparada, desejando, assiste a tudo com serenidade, 

recebendo com gratidão e humildade o benefício das preces e das 

homenagens sinceras.  

  

A pessoa, quando desencarna, deve seguir novo caminho, se possível, 

em paz.  



   

 

 

  

328 - O Espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de 

seus herdeiros? Mudemos a forma da pergunta: Aquele que acaba de 

morrer, assiste à reunião de seus herdeiros.  

  

R - Somente em alguns casos. Quase sempre, não. Não é 

necessário. A Lei Divina não é tão detalhista. Se todos tivessem que passar 

por esse constrangimento seria muito triste. Esse assunto fica a critério dos 

familiares, isto é, dos herdeiros. O Espírito desencarnado tem agora outro 
caminho a seguir.  

  

A morte sempre traz uma aura de mistério e respeito.  

  

329 - O instintivo respeito que, em todos os tempos entre todos os 

povos, o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que 
tem da vida futura?  

  

R - A morte ainda se reveste de muito mistério. Raramente é vista 

como ocorrência natural. Sempre causa algum impacto, sobretudo na 

mente das pessoas mais próximas. Esse respeito é uma reação humana, 

louvável, que, aliás, se estende aos familiares. A certeza de que o 

desencarnado não voltará a ser visto na mesma forma física, também causa 
um misto de respeito e tristeza.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 

  

Capítulo VII – Processo das Reencarnações   
Prelúdios do retorno  

União do corpo e da alma, Aborto  

Faculdades morais e intelectuais  

Influência do organismo  

Idiotismo e loucura  

A infância  

Simpatias e antipatias  

Esquecimento do passado  

  
Prelúdios do retorno  

  
Geralmente os Espíritos pressentem ou sabem quando devem 

reencarnar.  

  

330 - Sabem os Espíritos em que época reencarnarão?  

  

R - Existem os casos extremos. Exemplo: aqueles que são levados 

compulsoriamente ao mergulho no Plano carnal e daqueles seres 

iluminados que planejam a própria reencarnação como quem se prepara 

cuidadosamente para uma determinada viagem. Existem organizações e 
ministérios especializados que cuidam desse importante trabalho.  

  

A vida humana é sempre pontilhada de surpresas e imprevistos.  

  

331 - Todos os Espíritos se preocupam com a sua reencarnação?  

  

R - Sim. É uma viagem que pode se tornar pontilhada de surpresas. 

Viver encarnado no ambiente sombrio do mundo, às vezes chega a ser uma 

aventura. Uns se preocupam e ficam ansiosos; Há, porém, os Espíritos 

nobres que aceitam a determinação do Alto com humildade, otimismo e 

alegria.  

  

Em qualquer democracia é respeitado o direito de ir e vir.  

  

332 - Pode o Espírito apressar ou retardar o momento da sua 
reencarnação?  

  

R - A reencarnação geralmente respeita normas e é organizada 

cientificamente por instituições especializadas. Pode haver acordo, 



   

 

 

pedidos, revisão de projetos, flexibilização de cronogramas etc. Mas, a 

questão é mais institucional do que pessoal. O fato é que todos precisamos 
ir e vir regularmente até o momento da libertação definitiva.  

  

O livre-arbítrio, assim como o direito propriamente considerado, tem 

seus limites.  

  

333 - Se se considerasse bastante feliz, numa condição mediana 

entre os Espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-
se, poderia um Espírito prolongar indefinidamente esse estado?  

  

R - Evolução não é um trabalho metódico, condicional, 

organizado. Evolução é uma Lei universal, é um processo natural e 

contínuo. Em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação, o 

ser, estando sensível e predisposto ao Bem, evolui. Avançar ou estacionar 
é possibilidade e também opção.  

  

A reencarnação dos seres inteligentes tem seus preparativos. Segue um 

planejamento.  

  

334 - Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou 
só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará?  

  

R - O corpo a ser ocupado, tanto quanto a futura família têm que 

estar de acordo com a história do Espírito e seu planejamento. 

Principalmente quando se trata de Espírito amigo, nada lhe acontece 

aleatoriamente; recebe toda assistência necessária à nova etapa de vida e 

de crescimento espiritual. O corpo, assim como o sexo, tem que se ajustar 

às metas a serem alcançadas.  

  

Só mesmo Espíritos elevados planejam com detalhes e eficiência seu 

retorno ao Plano Carnal.  

  

335 - Nesse caso cabe ao Espírito a escolha do corpo, ou depende 
somente a do gênero de vida que lhe vai servir de prova?  

  

R - É dada ao Espírito a oportunidade de participar de todo o 

planejamento que o Ministério competente esteja elaborando. Sendo 

Espírito superior, tem liberdade de opção, consciente das provas que 
necessariamente estarão em seu caminho.  

  



   

 

 

Constantemente Espíritos diversos são constrangidos a reencarnar em 

situações determinadas pela Lei Maior.  

  

336 - Poderia dar-se haver Espírito que não aceitasse encarnar 
num corpo que lhe houvesse sido designado?  

  

R - Quando se forma o embrião, alguém já está a ele vinculado. O 

que anima as células em sua reprodução, crescimento e formação, é a alma 

que já tem seu perispírito servindo de moldura bioplásmica, com sua forma 
anatômica preestabelecida.  

  

Imposição sempre causa alguma agressão ou constrangimento; 

melhor mesmo é uma boa exposição.  

  

337 - Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta 

por Deus?  

  

R - Não. Deus não é o que muita gente pensa. Deus não impõe 

nada. Cada filho Seu é dotado de livre-arbítrio. Deus é o espírito do infinito 
amor.  

  

Há todo um trabalho de aproximação com a futura família e 

imantação com o corpo que começará pela união das primeiras células.  

  

338 - Se acontecesse que muitos Espíritos se apresentassem para 

tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre 
a qual deles pertenceria o corpo?  

  

R - Isso não acontece. Quando uma mulher engravida, o candidato 

à reencarnação, ou seja, seu futuro filho já está imantado ao seu ventre.  

  

O ser entra em estado de entorpecimento ao mergulhar na carne.  

  

339 - No momento de encarnar o Espírito sofre perturbação 
semelhante à que experimenta ao nascer?  

  

R - Não se trata propriamente de perturbação. Normalmente o 

Espírito perde a consciência e adormece. Por ocasião do parto ele desperta 

parcialmente. Esse despertar continua, seguindo etapas, isto é, 

atravessando faixas etárias. Contudo, a memória em relação a vidas 
passadas fica embaçada. 

 



   

 

 

O momento que antecede a reencarnação é semelhante ao da 

preparação e despedidas para uma longa e imprevisível viagem.  

  

340 - É solene para o Espírito o instante da sua encarnação? 
Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante?  

  

R - É solene e ao mesmo tempo preocupante pela responsabilidade 

nele contida. Afinal, o sol está se pondo e a noite que está vindo pode ser 

longa e cheia de ameaças. Daí a necessidade de acompanhamento e 

proteção espiritual. Neste momento se revela a importância do trabalho 
exercido pelos mentores espirituais junto dos encarnados.  

  

Alguma ansiedade é praticamente normal nas vésperas da 

reencarnação.  

  

341 - Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu 

triunfo nas provas que vai enfrentar na vida, sente o Espírito alguma 
ansiedade antes da sua encarnação?  

  

R - Naturalmente. Mil e um fatores vão influir nos acontecimentos 

de cada dia. Na realidade, o tempo que precede a nova encarnação, é feito 

de expectativa, alegrias, incertezas, otimismo e tristeza. Ninguém, nessa 

situação conhece o futuro com absoluta segurança. Ninguém, de sã 

consciência, pode afirmar que alcançará êxito absoluto.  

  

A presença de amigos e protetores é fundamental.  

  

342 - No momento de reencarnar, o Espírito se acha acompanhado 

de outros Espíritos seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo 
espiritual, como o vêm recebê-lo quando para lá volta?  

  

R - Sem dúvida, o que mais conforta e anima o Espírito, nos seus 

preparativos para essa viagem, é a presença de amigos e a certeza de que 

não estará só nos momentos de prova, nas crises e conflitos que fazem parte 

da realidade humana. Essa certeza de proteção espiritual na grande noite é 
uma bênção antecipada.  

  

Os sonhos são portadores de importantes experiências fora do corpo 

físico.  

  



   

 

 

343 - Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se 

nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os 
Espíritos amigos que nos seguem os passos na vida?  

  

R - Exatamente. O sonho é uma porta que vai se abrir 

frequentemente na vida da pessoa que se afastou por algum tempo dos 

amigos na Pátria espiritual. Sempre que possível ou permitido, os 

encarnados se encontram com os velhos e dedicados amigos que ficaram 

na Outra margem. Ninguém está só na caminhada evolutiva que a 
reencarnação propicia.  

  

União do corpo e da alma, Aborto  
  

Desde a concepção a alma começa a perder a liberdade.  

  
344 - Em que momento a alma se une ao corpo?  

  

R - No ato da concepção, em decorrência da fusão sexual de um 

casal, o Espírito começa a se unir às células, mergulhando seu potencial 

perispirítico para que a formação fetal e embrionária aconteça de acordo 

com o planejamento que contou e conta com a indispensável ação da 
Providência Divina.  

  

É sempre lamentável a interrupção do processo de uma reencarnação 

no ventre materno.  

  

345 - É definitiva a união do Espírito com o corpo desde o 

momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o Espírito 
renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado?  

  

R - Sim e não. O Espírito reencarnante ou a mãe, por um ato de 

rebeldia, leviandade ou ignorância, pode recuar. Pode romper com o 

compromisso assumido. Aí lamentavelmente todo um complexo trabalho 

é destruído, advindo posteriormente os dolorosos efeitos que a Consciência 
nessa situação impõe.  

  

O aborto natural e inevitável é uma forma de resgate cármico.  

  

346 - Que faz o Espírito, se o corpo que ele escolheu morre antes 

de se verificar o nascimento?  

  



   

 

 

R - Espera o tempo necessário para se refazer e se prepara para 
outra tentativa, geralmente através do mesmo casal.  

  

A dor, em todas as situações previstas ou não, funciona como impulso 

evolutivo.  

  

347 - Que utilidade encontrará um Espírito na sua encarnação 

cujo corpinho não sobrevive?  

  

R - Expiação, principalmente para os pais. Algum ciclo 

interrompido que agora se completa. A Ordem que direciona a vida tem 

que ser respeitada plenamente. Quando falta esse cuidado, os agressores 

são responsabilizados para que haja a necessária quitação com a 

consequente depuração do Espírito.  

  

Há sempre uma neblina entre o presente e o futuro.  

  

348 - Sabe o Espírito, previamente, que o corpo de sua escolha 
não tem probabilidade de viver?  

  

R - Geralmente tem um certo pressentimento. Certeza absoluta, 

não. É como alguém hospitalizado em estado grave. Está sentindo a 

falência dos órgãos, mas ainda assim alimenta esperanças e sonha a todo 

momento em voltar saudável para casa.  

  

As organizações no Plano Espiritual preveem todas as possibilidades e 

dispõe de mecanismos de proteção e socorro que se façam necessários.  

  

349 - Quando falha por qualquer causa a encarnação de um 
Espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência?  

  

R - Toda uma equipe volta a trabalhar em novo projeto. Se os pais 

forem os mesmos, fica mais fácil reatar os laços fluídicos. É questão de 

esperar o momento adequado a uma nova concepção. Os preparativos e 

planejamentos da reencarnação também estão relacionados ao contexto 

sócio-financeiro-psicológico-espiritual-familiar das pessoas diretamente 
envolvidas, ou seja, o casal. 

  

A mente humana tem suas oscilações.  

  

350 - Uma vez unido ao novo corpo e quando já lhe não é possível 

voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o Espírito a escolha que fez?  



   

 

 

  

R - A auto rejeição pode acontecer. Essa é uma das causas do 

suicídio. Daí a necessidade da educação – trabalho que deve começar 

quando a criança ainda se encontra no ventre materno, porquanto, mesmo 
nessas condições já é possível comunicação entre mãe e filho.  

  

Vida intrauterina – imaginemos um mergulhador dentro do seu 

escafandro no fundo do mar....  

  

351 - No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza 
o Espírito de todas as suas faculdades?  

  

R - Ficam adormecidas ou amortecidas. Comparemos a situação 

do Espírito no útero materno ao de um mergulhador, dentro de seu 

escafandro, no fundo de um lago. Se esse homem não estiver devidamente 

preparado pode lhe faltar equilíbrio emocional e pode entrar em estado de 

medo e perturbação. Daí os cuidados que os pais devem tomar, acolhendo 

o filho com carinho e muito amor, mesmo antes de nascer.  

  

O despertar dos sentidos é como um longo e suave amanhecer.  

  

352 - Imediatamente ao nascer recobra o Espírito a plenitude das 
suas faculdades?  

  

R - Não. Consideremos que o desenvolvimento mental do 

Espírito reencarnado também depende do seu grau evolutivo e de alguma 

mediunidade que faça parte do seu complexo psicossomático.  

  

Mesmo que o processo reencarnatório não esteja completo no ventre 

materno, o reencarnante já está em plena viagem.  

  

353 - Não sendo completa a união do Espírito ao corpo, não 

estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-
se-á considerar o feto como dotado de alma?  

  

R - Atenção! A alma já está integrada ao desenvolvimento do 

embrião e do feto. A interrupção desse processo caracteriza aborto. 

 

Já deixamos claro que o processo reencarnatório tem início no ato da 

concepção.  

  

354 - Como se explica a vida intrauterina?  



   

 

 

  

R - A vida é somente uma. Recomeça no átomo e chega à plenitude 

na esfera crística. Portanto, a vida no espaço intrauterino é centelha imortal 

que deve ser vista com absoluto respeito. É um novo recomeço em nível 
mais alto para vivenciar e consolidar experiências na dimensão humana.  

  

Experiências dolorosas e traumáticas normalmente estão espalhadas 

pelos caminhos do ser em evolução.  

  

355 - Há, de fato, como o indica a Ciência, crianças que já no seio 
materno não estão vivas? Com que fim ocorre isso?  

  

R - Se está havendo um conjunto de células, demonstrando 

princípio de unidade, essa unidade é sinônimo de individualidade, de 

princípio vital, de alma. Esse é um dos desafios da Medicina que, 
infelizmente, ainda não se espiritualizou.  

  

Digamos que exista o que se poderia chamar de pequena encarnação; 

algum reajuste consciencial se fez imprescindível.  

  

356 - Entre os natimortos alguns haverá que não tenham sido 

destinados à encarnação?  

  

R - Não. A encarnação pode ser, por alguma razão, apenas 

intrauterina. São Espíritos que entram em processo de tamanha perturbação 

que se desarticulam e não conseguem coordenar o desenvolvimento 

harmônico do embrião. O Plano Espiritual, certamente já contava com esse 

acidente.  

  

A morte violenta costuma ser profundamente traumática.  

  

357 - Que consequências tem para o Espírito, o aborto?  

  

R - As consequências são negativas, quando se trata de uma ação 

premeditada ou leviana, recaem sobre a mãe, o Espírito reencarnante e 

outros que tenham tido participação direta ou indireta no crime. Nesse caso 

a colheita é muito dolorosa até o momento da necessária reabilitação moral 

e espiritual. 

  

O aborto levianamente provocado é crime.   

  



   

 

 

358 - Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer 
período da gestação?  

  

R - Sim. A prática do aborto só se justifica nos casos que já estão 

previstos na Legislação de alguns países, isto é, quando o bebê e/ou a mãe 

correm risco de vida. É uma decisão da competência exclusiva da ciência 

médica com autorização judicial. A Lei Divina naturalmente prevê esses 
incidentes.  

  

Abortamento é assunto da competência dos médicos e da Justiça até 

porque há sempre riscos de doenças e morte para a própria genitora.  

  

359 - Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo 

a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar 
a segunda?  

  

R - Não. Contudo, o diagnóstico médico tem que ser verdadeiro, 

preciso e inquestionável do ponto de vista científico. Não basta a palavra 
precipitada de um médico. É uma decisão delicadíssima.  

  

Imagine uma borboleta na concha de suas mãos. É mais ou menos 

assim que a mãe deve cuidar do bebê que está no seu ventre.   

  

360 - Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções 
que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo?  

  

R - Voltamos a afirmar que o embrião ou feto é alguém dentro de 

um invólucro biológico, esperando o momento de vir à luz. Todo feto 

precisa de afeto. As mães mais sensíveis já fazem isso. Aliás, o carinho 

maternal ajuda sobremaneira no desenvolvimento do corpinho que está 
dentro dela.  

  
Faculdades morais e intelectuais  

  
O ser humano é herdeiro dele mesmo.  

  

361 - Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do 

homem?  

  

R - A origem primeira das boas qualidades é Deus, depois, o 

próprio ser que vem crescendo espiritualmente através dos milênios. 
Quanto às más inclinações correm por conta de cada um de nós.  



   

 

 

  

Os pensamentos, palavras, crenças, hábitos e comportamento formam 

o caráter e o caráter traça o destino.  

  

362 - Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam Espíritos 
desatinados e levianos?  

  

R - Indivíduos são Espíritos encarnados. Aqueles que antes 

estavam no Plano Espiritual, agora estão no Mundo, vivendo num corpo 
físico.  

  

Somos todos mutuamente semelhantes.  

  

363 - Têm os Espíritos paixões e sentimentos de que não partilhe 
a Humanidade?  

  

R - Somos, nos dois Planos da Vida, Humanidades semelhantes, 

interligadas e interativas. Uma é o seguimento da outra. As paixões e os 

sentimentos são próprios dos Espíritos que transitam pelos dois Mundos.  

  

As conquistas individuais são preservadas e respeitadas como 

patrimônio legítimo.  

  

364 - O mesmo Espírito dá ao homem as qualidades morais e as 
da inteligência?  

  

R - Espírito é individual e original, acumula no espaço do seu 

inconsciente a experiência de muitas vidas. Daí a genialidade e a 

polivalência de determinadas pessoas.  

  

A imperfeição, de certa forma, nivela todos os habitantes da Terra. Na 

realidade ainda estamos aprendendo a viver.  

  

365 - Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica 

serem Espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente 
dominados por vícios?  

  

R - Espíritos superiores não se deixam dominar por vícios. Vivem 

acima dessas sombras. Em certos casos pode ter havido um progresso 

intelectual, mas isso não significa necessariamente uma superioridade 
espiritual.  

  



   

 

 

Somos operários imortais em diversos setores de socialização e 

desenvolvimento.  

  

366 - Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as 

diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da 

encarnação, nele, de outros tantos Espíritos, diferentes entre si, cada um 

com uma aptidão especial?  

  

R - Em dezenas de casos, o nobre Codificador desceu de sua 

cátedra para agir na simples condição de porta-voz do povo. Aqui está mais 

um exemplo. A forma dessa pergunta devia refletir o pensamento das 

pessoas leigas em torno do Espiritismo. Essa dúvida já foi dirimida nas 

questões anteriores. É opinião de quem desconhece a realidade espiritual. 
Espíritos não encarnam em ninguém.  

  

Influência do organismo  
  

Considerando o corpo somático, o artista só dispõe de um instrumento, 

sendo, praticamente, obrigado a se identificar ou se adaptar a ele.  

  
367 - Unindo-se ao corpo, o Espírito se identifica com a matéria?  

  

R - Não se trata de identificação propriamente e sim de adaptação. 

Espírito é essência. É um ser inteligente e consciente. O mesmo não se 

pode dizer da matéria enquanto matéria. Pela lei da afinidade Espírito pode 
se identificar ou não com outro Espírito.  

  

Quando a pessoa aceita com naturalidade e alegria seu corpo gordo ou 

magro, alto ou baixo, negro ou branco, desenvolve automaticamente 

descontração, alegria e extroversão.  

  

368 - Após sua união com o corpo, exerce o Espírito, com 
liberdade plena, suas faculdades?  

  

R - Os Emissários invisíveis elucidaram esta questão de modo 

satisfatório: “O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes 

servem de instrumento. A grosseria da matéria as empobrece... É 

semelhante a um vidro opaco.”  

  

Passarinho na gaiola canta por não saber chorar.  

  



   

 

 

369 - O livre exercício das faculdades da alma está subordinado 
ao desenvolvimento dos órgãos?  

  

R - Até certo ponto. O corpo, por melhor que seja seu patrimônio 

genético, reduz consideravelmente o potencial do Espírito. Pense num 

pássaro preso na gaiola e outro solto. É inimaginável o que é capaz de 

realizar um Espírito superior, no mundo que lhe é próprio, usando 
plenamente seu poder mental!  

  

A interação psicossomática deve ser harmônica.  

  

370 - Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma 

relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e 

intelectuais?  

  

R - Os dois campos interagem. O ser humano é a integração mais 

ou menos harmônica de alma e corpo. Hoje os nutricionistas, sabendo da 

influência que a alimentação exerce sobre os neurônios e os neurônios 

sobre a mente e a mente sobre a alma, chegam a dizer o seguinte: “Diga-

me o que come e eu lhe direi quem você é.” A alimentação não determina 
o caráter, mas favorece o desenvolvimento mental e espiritual.  

  

Idiotismo e loucura  
  

Todas as deficiências e bloqueios são passageiros. Evolução é 

expansão.  

  

371 - Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos 

cretinos e dos idiotas é de natureza inferior?  

  

R - Todos os Espíritos, indistintamente, são centelhas emanadas de 

Deus. O que emanou de Deus - centro infinito de perfeição e felicidade - 
não pode ser de natureza inferior.  

  

Mentes deformadas geram anomalias e aberrações.  

  

372 - Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, 
como os cretinos e os idiotas?  

  

R - A Divina Providência não cria seres deformados. Mesmo que 

nos pareça impossível, temos que procurar entender ou sentir a natureza de 

Deus. Imaginemos o seguinte: Foram-nos entregues as rédeas do nosso 



   

 

 

destino. Seguimos o caminho reto da bondade e do bem ou optamos trilhar 

pelos atalhos. Se, portanto, hoje não somos felizes, o problema é nosso. “O 
sol nasce para todos, mas a maioria prefere dormir um pouco mais.”  

  

Existem experiências regenerativas compulsórias.  

  

373 - Qual será o mérito da existência de seres que, como os 

cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham 
incapacitados de progredir?  

  

R - A Lei é sábia e econômica. A Natureza nada desperdiça. Nela 

nada morre, nada é inútil; tudo se transforma. Portanto, até aquilo que 

chamamos doença é um processo de iluminação da alma.  

  

Os verdadeiros agentes patogênicos estão na alma.  

  

374 - Na condição de Espírito livre, tem o idiota, consciência do 
seu estado mental?  

  

R - Ocorre que normalmente a duplicata perispirítica do seu 

cérebro também está lesionada. A idiotia ou loucura é uma doença na alma. 

Enquanto não houver a cura por um processo que chamaríamos de 
‘consciencioterapia’, o Espírito não terá direito à lucidez que perdeu.  

  

A situação do Espírito em estado de loucura é de muito sofrimento.  

  

375 - Qual, na loucura, a situação do Espírito?  

  

R - A pessoa quando vivencia esse tipo de expiação é porque 

desarticulou a própria mente no abuso criminoso da inteligência. Foi 

certamente um hábil comunicador, um cientista ou filósofo da 

perversidade, um militar ou político cruel, um pedófilo contumaz, um 

articulador da corrupção e do crime organizado, um traficante de drogas, 

ou outro profissional da desgraça alheia, enfim, alguém que transformou 

voluntariamente a inteligência em astúcia para enganar, mentir e destruir 

pessoas e famílias. O abismo que está à frente desses delinquentes chama-
se loucura.  

  

Na Espiritualidade suicídio quase sempre é considerado fuga 

desastrosa. 

  



   

 

 

376 - Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao 
suicídio?  

  

R - No auge do conflito e da cegueira mental, pensando que a morte 

é o fim de tudo, resolve fazer consigo mesmo o que outrora fez a outros. 
Fuga desastrosa.  

  

Transtornos físicos ou psíquicos podem perdurar depois da morte.  

  

377 - Depois da morte, o Espírito do alienado se ressente do 
desarranjo de suas faculdades?  

  

R - Frequentemente, conforme a gravidade do carma contraído, a 

loucura continua além da morte até porque os inimigos que um dia tiveram 

suas vidas arrasadas pela ação tresloucada de um Espírito desvairado, não 

esquecem facilmente. O louco nunca está só. Há sempre Entidades à sua 

volta.  

  

Regeneração é cura.  

  

378 - De que modo a alteração do cérebro reage sobre o Espírito 
depois da morte?  

  

R - A cura da mente, lesionada na criminalidade e na toxicomania 

de longo curso, demanda tempo. A recuperação é um processo lento. O 

primeiro sinal dessa reabilitação é o arrependimento sincero; o segundo, é 

o esforço no sentido da regeneração. A rigor, regeneração é cura. A 
neurociência e a neurolinguística estão entrando nessa área.  

  

A infância  
  

Num corpo de criança pode estar reencarnado um ser de muita 

elevação ou não.  

  

379 - É tão desenvolvido, quanto o de um adulto, o Espírito que 
anima o corpo de uma criança?  

  

R - O Espírito num corpo infantil está vivendo temporariamente 

dentro de limites naturais. Imagine uma pessoa andando a pé durante o 

tempo necessário à aquisição de um carro em que possa se locomover com 

mais rapidez... Os órgãos da criança não são imperfeitos; estão em 
desenvolvimento.  



   

 

 

  

O ideal é que corpo e alma convivam em perfeita harmonia.  

  

380 - Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe 

à sua livre manifestação, o Espírito, numa criancinha, pensa como criança 
ou como adulto?  

  

R - A mente está condicionada ao cérebro, assim como o músico 

depende das condições do instrumento. Portanto, a mente vai se 

expandindo lentamente na medida em que todo o organismo vai se 

desenvolvendo. Mas, a criança em estado de sono pode pensar e agir como 

adulto.  

  

Quando a pessoa desencarna ainda criança, submete-se a uma 

reconstituição imediata ou a longo prazo. Por isso, existem orfanatos 

e educandários do Outro Lado.  

  

381 - Por morte da criança, readquire o Espírito, imediatamente, 
o seu precedente vigor?  

  

R - Geralmente as crianças que desencarnam levam algum tempo 

na mesma situação. Continuam crianças sob o cuidado de Lares mantidos 

por Espíritos abnegados. Algumas crianças, porém, cujo Espírito goza de 

mais alto nível de evolução, assim que desencarnam, reassumem a forma 

adulta de sua recente passagem pelo Mundo Físico.  

  

Gaiola não é lugar de passarinho. Qualquer prisão é limitação e 

sofrimento.  

  

382 - Durante a infância sofre o Espírito encarnado, em 

consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe 

impõe?  

  

R - Certamente. Há crianças ou meninos que sofrem bastante pelo 

fato de se sentirem presos num corpo material e pequeno. São 

passarinhos presos em gaiola. As crianças hiperativas demonstram essa 

insatisfação.  

  

A infância é começo de novo ciclo existencial.  

  

383 - Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de 
infância?  



   

 

 

  

R - O corpo infantil reflete o começo de novo ciclo evolutivo na 

esfera carnal. É um recomeço de experiências na conquista e consolidação 
de valores indispensáveis ao Espírito.  

  

É um choque para a alma a mudança brusca ou repentina causada 

pelo parto.  

  

384 - Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao 
nascer?  

  

R - Imagine: alguém está tranquilo, nadando e mergulhando num 

lago totalmente coberto pela sombra das árvores, quando, 

inesperadamente, se vê descendo numa cascata. O dique subitamente se 

rompeu. E agora? No mínimo, a pessoa se assusta e solta um grito. O parto 

é mais ou menos isso. Por essa razão, pode até ser traumático e causar 

alguma dificuldade no desenvolvimento psicológico do Espírito em sua 

nova existência. Os obstetras em geral já sabem dos cuidados especiais que 

devem tomar nesse momento de mutação de um ser que está nascendo em 

novo ciclo. É trabalho que exige sobretudo delicadeza e ternura.  

  

Ao passar pelas faixas etárias a personalidade vai se estruturando e se 

definindo.  

  

385 - Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do 
indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência?  

  

R - As chamadas faixas etárias são etapas do desenvolvimento 

biopsíquico, ou seja, do processo reencarnatório. Até aos 7 anos o Espírito 

goza de certa liberdade psíquica que lhe permite, inclusive lembrar do 

passado no Plano Espiritual e noutras existências; a adolescência se 

caracteriza pelo sentimento de contestação e anseios desarmônicos, 

intensificados pela manifestação dos hormônios sexuais; aos 21 anos, 

aproximadamente, é que o Espirito se estabiliza no corpo, completando 
assim a sua integração na realidade do mundo.  

  

Simpatias e antipatias  
  

Pode-se considerar reencontros felizes aqueles que ocorrem entre 

amigos ou companheiros de outras vidas.  

  



   

 

 

386 - Podem dois seres, que se conheceram e estimaram, 
encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se?  

  

R - Se todos nos reconhecêssemos claramente tornar-se-ia 

praticamente impossível a reconciliação com os adversários. À sombra do 

mesmo teto muitos inimigos se reconciliam naturalmente apesar das 

dificuldades de relacionamento. As antipatias brotam naturalmente, porém, 

amenizadas pelo véu do esquecimento. A Lei é sábia e generosa; por isso, 

os amigos também se encontram e há sempre um reconhecimento 
subjetivo.  

  

Simpatia recíproca resulta sempre de uma harmonia de sentimentos e 

ideias.  

  

387 - A simpatia tem sempre por princípio um anterior 

conhecimento?  
  

R - Existe um reconhecimento subjetivo, intuitivo, que se 

manifesta na forma de sensação. Estamos sempre a reencontrar velhos 

amigos, amigas ou amantes. Amor à primeira vista. É preciso prudência 

pois às vezes nos enganamos.  

  

Pela vida a fora ocorrem encontros, desencontros e reencontros.  

  

388 - Os encontros, que costumam dar-se, de algumas pessoas e 

que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa 
relação de simpatia?  

  

R - Frequentemente ocorrem encontros, desencontros e 

reencontros. Na vida social, que é imperativo da evolução, vivenciamos 

constantemente essas situações. É assim que o ser humano desenvolve seus 
valores.  

  

É importante saber lidar com as diferenças humanas.  

  

389 - E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas 

pessoas, donde se origina?  

  

R - Os desencontros ou atritos podem ter origem no passado ou 

pode ser tão somente resultado de diferenças de personalidade. Lidar com 

essas diferenças é uma prova extremamente necessária. É assim que 

crescemos em humildade, compreensão e tolerância.  



   

 

 

  

A antipatia pode ser simplesmente consequência de um choque de 

personalidades, que deve ser superado por uma atitude de respeito e 

compreensão.  

  
390 - A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má?  

  

R - Nem sempre. Espíritos que vibram em diferentes frequências 

não se harmonizam naturalmente. Há sempre um esforço de adaptação, se 

não algum constrangimento. Por isso é tão agradável e prazerosa a relação 
de almas afins.  

  

Antipatia é, em todos os casos, dissonância espiritual, falta de 

afinidade.  

  

391 - A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem 

pior índole, ou na que a tem melhor?  

  

R - A antipatia nasce de desencontros no passado da presente vida 

ou no passado de outras existências; algum choque de interesses ou de 
opiniões, desarmonia vibratória.  

  
Esquecimento do passado  

  

O esquecimento de outras vidas é providencial até porque o cérebro 

tem seus limites.  

  

392 - Por que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu 
passado?  

  

R - O mergulho do Espirito no corpo carnal reduz e limita 

consideravelmente todas as suas faculdades. Todavia, esse obscurecimento 

da memória é providencial. A Lei Divina impõe recomeço com as 

dificuldades necessárias ao despertar da consciência. Precisamos aprender 
a viver na luz do Agora.  

  

A alma possui dentro dela mesma arquivos milenares. Arquétipos de 

vidas passadas.  

  

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 justiça de Deus?  

  

R - As lembranças podem não estar no campo do consciente, na 

tela atual da memória; entretanto, jazem no espaço nebuloso do 

subconsciente. Intuitivamente sabemos o que fomos e o que fizemos. Na 

Terra todos temos dívidas a resgatar e deveres a cumprir.  

  

Existem Espíritos relativamente felizes noutros mundos e também 

aqui, desencarnados ou humanizados.  

  

394 - Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os seus 

habitantes não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas 

enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais 

felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade? Sentimo-la, 

mediante comparação com um estado menos ditoso? Visto que, em suma 

alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não 

atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de 

desgostos, embora de gênero diverso dos nossos? Entre nós, o rico, 

conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o 

pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam amarga 

a vida. Pergunto então: Na situação em que se encontram, os habitantes 

desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, na situação em 

que nos vemos, e não se lastimam da sorte, olvidados de existências 
inferiores que lhes sirvam de termos de comparação?  

  

R - Os seres esclarecidos jamais se sentem infelizes. A felicidade 

é um estado de espírito que se amplia cada vez mais conforme a evolução 

dos seres e dos mundos. Dispensa comparações. Conflitos e tribulações são 

características de mundos menos evoluídos. Mesmo estando aqui na Terra, 

há pessoas que já vivem em esfera superior, na dimensão mais alta do 

superconsciente. Nos mundos onde impera a felicidade esse é o estado 

comum a todos. Os Espíritos felizes nada têm a reclamar nem a exigir. 
Vivem na atmosfera da gratidão e da paz.  

  

A regressão de memória é uma prática que inspira muito cuidado. 

Tanto pode ser acionada por terapeutas da ciência terrestre, quanto 

pelos Mentores Espirituais.  

  



   

 

 

395 - Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas 
anteriores?  

  

R - Existe a possibilidade dessas recordações através de regressões 

de memória. Essa viagem ao passado pode se dar com a ajuda de algum 

psicoterapeuta ou enquanto o corpo dorme, sob a influência direta de 
mentores espirituais.  

  

Somos hoje a continuação e a síntese do que fomos noutras existências.  

  

396 - Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado 

desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem de um sonho, que em 

vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão?  

  

R - Saber quem fomos não é tão fácil nem tão importante. Essa é 

uma especulação que costuma gerar fantasias. Em geral queremos ter sido 

personalidades famosas. Mais conveniente e fácil é saber o que fomos. 

Estamos sendo hoje o resultado do que pensamos e fizemos noutras vidas.  

  

Com a evolução dos genes em corpos melhores os horizontes da alma 

se descortinam e se ampliam.  

  

397 - Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que 
a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores?  

  

R - Quando, por evolução, o corpo é menos material, tudo se torna 

mais compreensível e mais nítido. A própria constituição do cérebro é mais 

tênue. Aliás, é isso que ocorre na progressão dos mundos. A genética se 
torna cada vez mais leve, plástica, sutil e fluídica.  

   

A autocrítica é fundamental no processo das mudanças evolutivas.  

  

398 - Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu 

passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao 
homem conhecer as faltas que cometeu?  

  

R - Não precisamos saber com detalhes os erros que cometemos. 

Certamente foram muitos, em vidas sucessivas. Contudo, o 

autoconhecimento é fundamental no processo de mudança e transformação 

da personalidade. Devemos ter honestidade e coragem para lidar com 

nossos pendores negativos. Essa luta entre o bem e o mal dentro de nós 
mesmos é muito importante. Essa é a verdadeira arte da guerra.  



   

 

 

  

Subconsciente, consciente e superconsciente - estes são os espaços 

progressivos da mente.  

  

399 - Sendo as vicissitudes da vida na Terra expiação das faltas 

do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á 

que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a 
existência anterior?  

  

R - Falando figuradamente, temos na alma três espelhos: o 

primeiro está voltado para baixo – nosso passado milenar, gravado no filme 

do inconsciente profundo, o subconsciente; o segundo, tem sua face 

voltada para o momento atual, o consciente, e o terceiro, o superconsciente, 

reflete o futuro da individualidade, da civilização e do Universo. A 

inteligência manda que nos desvencilhemos do passado sombrio, e 

trabalhemos positivamente no espaço da atualidade sob as luzes do porvir 
glorioso.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



   

 

 

 

Capítulo VIII - Desprendimento da Alma   
O sono e os sonhos   

Visitas espirituais entre pessoas encarnadas   

Transmissão do pensamento   

Letargia, catalepsia e mortes aparentes   

Sonambulismo  

Êxtase  

Vidência  

  

O sono e os sonhos  
  

Sem uma postura de compreensão e aceitação diante das adversidades 

fica difícil sobreviver dignamente.  

  

400 - O Espírito encarnado permanece de bom grado no seu 

envoltório corporal?  

  

R - Depende da situação de cada um. Há pessoas que demonstram 

plena satisfação. Boa saúde, estabilidade financeira, apetite, boa forma 

física, virilidade normal, idade. Quando esses requisitos não correspondem 

ao ideal é que surgem conflitos. Insatisfação com a aparência, com a cor 

da pele, com o peso, com os cabelos, com a estatura e até mesmo com o 

envelhecimento. A verdade é que a maioria das pessoas não sabe que é 

Espírito. São poucos os que têm consciência da transitoriedade do mundo 

material. O corpo físico é instrumento de evolução.  

  

Sono e sonhos – mergulhamos numa ilha para despertar no continente.  

  

401 - Durante o sono, a alma repousa como o corpo?  

  

R - Muitas vezes a alma aproveita o repouso do corpo para também 

relaxar. Embora o Espírito seja um estado cinético – campo individual de 

forças dinâmicas - esse dínamo tem um centro feito de mente, sentimento, 

emoção e discernimência (*). A meditação propicia exatamente o repouso 

ou quietude de que a alma necessita periodicamente em qualquer Plano.  

 

   
(*) Discernimência – neologismo aqui apresentado que significa discernimento em sintonia 

com a consciência cósmica.  

 



   

 

 

A liberdade é sempre condicionada e limitada. Por enquanto é assim 

que deve ser.  

  

402 - O que se pode pensar da liberdade do Espírito durante o 
sono?   

  

R - Sono e sonhos. Isso ocorre quando o corpo repousa e relaxa. 

Os neurônios - células do sistema nervoso central se flexibilizam, as 

faculdades extra-sensoriais, próprias da alma - se abrem, e ocorre então o 

desprendimento que nos permite estabelecer contatos com o mundo dos 

Espíritos. A qualidade do sono depende do estado orgânico e psicológico; 

e a qualidade dos sonhos depende do nível do sono. Podemos e devemos 

estar preparados para dormir bem e ter sonhos edificantes. Além disso, 

também devemos saber interpretar as experiências e visões que muitas 
vezes nos parecem confusos e desconexos.  

  

Lembramos daquilo que possa contribuir com o nosso adiantamento 

moral e espiritual e que não nos cause transtorno. A Lei é perfeita.  

  
403 - Por que não nos lembramos sempre dos sonhos?  

  

R - O cérebro não consegue guardar tudo que acontece no Plano 

Espiritual. Também existe um controle dirigido pelos protetores 

espirituais. Nem tudo convém lembrar. Há um equilíbrio a ser respeitado. 
Recordar tudo seria sobrecarga para o cérebro e para a mente.  

  

A interpretação dos sonhos depende de conhecimentos na vastíssima 

área da Psicologia e do Espiritismo.  

  

404 - Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos?  

  

R - Sem dúvida, os sonhos constituem um mundo à parte. Existe 

um tipo que é apenas psicológico sem nenhuma importância. Outro tipo, 
de natureza mediúnica, e outro que pode ser chamado de anímico.  

  

Os sonhos possuem simbologia que tem relação direta com a vida de 

cada pessoa.  

  
405 - Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que 

parecem pressentimento, que, afinal, não se confirma. A que se deve 
atribuir isto?  



   

 

 

  

R - Os sonhos têm linguagem ou simbologia própria. Às vezes se 

confunde a percepção mediúnica com a anímica. Na viagem anímica tanto 

podemos ir ao passado quanto ao futuro. No mediúnico tanto podemos 
encontrar Espíritos elevados quanto Espíritos de baixa evolução.  

  

Imagens desconexas podem resultar de alguma perturbação nos 

painéis da própria alma.  

  

406 - Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas 

conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é 
isso puro efeito de imaginação?  

  

R - Nesses casos não sabemos se vimos coisas absurdas ou se nos 

deparamos com a realidade desta ou de outras vidas ou até mesmo com um 

simbolismo que nos compete interpretar.   

  

A saída do corpo pode ser breve ou prolongada, permanecendo alma 

e corpo ligados por liames perispiríticos.  

  

407 - É necessário o sono completo para a emancipação do 
Espírito?  

  

R - Isto é muito relativo. Depende inclusive da situação espiritual 

e psicológica que a pessoa esteja vivenciando. Algum Espírito que exerça 

certa influência sobre determinada pessoa, pode, com seu poder magnético, 

atraí-lo para receber ajuda fora corpo. Imagine um detento que precise 

deixar a prisão de vez em quando para resolver problemas na cidade, 

mesmo que obrigado a estar na companhia de policiais. Entretanto, o 

estado de sono, quanto mais profundo, melhor para a saída da alma, 
principalmente se essa saída tiver que ser mais prolongada.  

  

A serenidade mental, que, aliás, deve ser cultivada diariamente, 

melhora a captação de imagens, pensamentos e palavras até atingir a 

mais alta definição possível.  

  

408 - E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, 

palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo têm com o que 
nos preocupa?  

  

R - É preciso sempre muita atenção nesse relacionamento entre 

dois Planos de vida. A pessoa tem que gozar de perfeita serenidade mental, 



   

 

 

isenção intelectual e psicológica para decodificar com clareza o que viu, 
sentiu e ouviu.  

  

O campo dos sonhos é vastíssimo. Existem aqueles que são apenas 

reflexos de algum estado psicológico e aqueloutros que, realmente, 

significam experiências no contato com lugares e seres desencarnados.  

  

409 - Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do 

adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, 

figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí, efeito de 
visão ou de imaginação?  

  

R - Pode ocorrer nesses momentos um contato direto com o Mundo 

Espiritual ou um mergulho no inconsciente, que se mostra como um poço 

fundo de onde se pode recolher vasto conteúdo de informações. A bagagem 

acumulada ao longo de milênios é imensa. O inconsciente passado 

significa exatamente a memória integral do Espírito. O campo dos sonhos 

é vastíssimo. Afinal, é o outro lado da vida.  

  

A mente é antena que pode e deve se tornar de altíssima frequência.  

  

410 - Dá-se também que, durante o sono, ou quando nos achamos 

apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem 

excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que 

façamos para retê-las. Donde vêm essas ideias?  

  

R - A mente oscila entre as duas frequências vibratórias bastante 

distintas, embora inter-relacionadas. Facilmente imagens, palavras e ideias 

são apagadas quando entram na faixa vibratória do cérebro e do complexo 

psicológico do indivíduo. Algumas vezes, porém, quando a necessidade é 

maior, os Mentores providenciam meios para que a mente fixe o recado, 
deixando o seu conteúdo impresso no cérebro.  

  

As previsões podem ser de natureza mediúnica, anímica ou mesmo 

racional.  

  

411 - Estando desprendido da matéria e atuando como Espírito, 
sabe o Espírito encarnado qual será a época de sua morte?  

  

R - É possível. Isso tem acontecido. Essa e outras visões, assim 

como muitas regressões, ocorrem quando o Espírito se encontra 

parcialmente livre da neblina material, ou seja, do pequeno e condicionado 



   

 

 

campo da experiência humana. Essas visões podem trazer avisos 
importantes com relação ao passado, presente e futuro.  

  

Corpo e alma estão sempre unidos pelo campo magnético do 

perispírito.  

  

412 - Pode a atividade do Espírito, durante o repouso, ou o sono 

corporal, fatigar o corpo?  

  

R - Sim. Isto também prova a constante interação entre corpo e 
alma. Frequentemente pessoas dizem acordar cansadas.  

  

Visitas espirituais entre pessoas encarnadas  
  

O Mundo Espiritual começa aqui onde estamos, em qualquer 

ambiente humano.  

  

413 - Do princípio da emancipação da alma parece decorrer que 

temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de 

relação ostensiva; e a da alma, que nos proporciona a vida de relação 
oculta. É assim?  

  

R - O ser humano vivencia duas realidades simultaneamente. A 

maioria, digo, a grande maioria desconhece esse fato. Integramos uma 

sociedade interexistencial. O Mundo invisível, em verdade, começa no 
ambiente humano.  

  

As visitas oníricas, isto é, em estado de sonho, acontecem. São reais.  

  

414 - Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o 

sono?  

 

R - Sim. Isso acontece frequentemente, embora quase tudo 

geralmente fique oculto nos arquivos da memória sem emergir na esfera 

do consciente.  

  

Qualquer esquecimento é momentâneo.  

  

415 - Que utilidade podem elas ter, se as olvidamos?  

  
R - Tudo tem uma função na mecânica do Universo. A Natureza 

nada desperdiça. Vejamos o exemplo das folhas secas que se desprendem 



   

 

 

das árvores e se transformam em adubo. A memória guarda tudo para 
reciclar e utilizar oportunamente.  

  

As atividades fora do corpo podem ser programadas.  

  

416 - Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas 

espirituais? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: Quero 

esta noite encontrar-me em Espírito com Fulano, quero falar-lhe para 
dizer isto?  

  

R - Sim, existe essa possibilidade que, naturalmente, é entregue à 

apreciação dos Protetores invisíveis.  Podemos nos educar a ponto de 

programar atividades durante a noite, enquanto o corpo repousa, sem 

desconsiderar a indispensável e sábia orientação dos Amigos Espirituais.  

  

Pessoas que estejam mais ou menos preparadas podem participar de 

reuniões e conferências no Plano Espiritual.  

  

417 - Podem Espíritos encarnados reunir-se em certo número e 
formar assembleias no Plano Espiritual?  

  

R - Sim. Isso acontece frequentemente. Maravilhas poderiam ser 

feitas, grandes decisões poderiam ser tomadas do Outro Lado, durante a 

noite, sistematicamente, se fôssemos educados para isso.  

  

O sono é um portal para o outro lado da vida.  

  

418 - Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que 

tal fosse a realidade, poderá encontrar-se com ele, em Espírito, e verificar 
que continuava vivo no corpo?  

  

R - É possível. O sono é uma porta que pode se abrir para as trevas 

ou para a Luz. O reino do Bem não tem limites. Grandes descobertas e 

inventos têm origem no espaço luminoso dos sonhos.  

  

Transmissão do pensamento  
  

Revelações procedentes de Esferas Espirituais frequentemente 

ocorrem em todas as áreas da atividade humana.  

  

419 - O que ocasiona uma ideia, uma descoberta ou um invento 
ocorrer em muitos pontos ao mesmo tempo?  



   

 

 

  

R - À guisa de segurança, quando a revelação é para se concretizar, 

a Espiritualidade passa as imagens simbólicas a várias pessoas ao mesmo 

tempo.  

  

Comunicações mediúnicas não ocorrem somente em centros espíritas. 

Espíritos e médiuns estão em toda parte.  

  

420 - Podem os Espíritos comunicar-se, estando o médium em 
total estado de vigília?  

  

R - Sim. A mente, mesmo estando no invólucro do cérebro, é um 

centro de projeção de pensamentos que se propagam por ondas à 

semelhança do Rádio e da TV. Essa possibilidade existe, e frequentemente 
almas afins se comunicam, mesmo que não tenham consciência disso.  

  

Pessoas diversas, mesmo estando em diferentes e distantes localidades, 

podem captar simultaneamente a mesma mensagem.  

  

421 - Como se explica que duas pessoas, perfeitamente acordadas, 
tenham instantaneamente a mesma ideia?  

  

R - Estão sintonizadas na mesma faixa vibratória; estão ou 

entraram na mesma onda de pensamento.  

  

Letargia, catalepsia e mortes aparentes  
  

Letargia, catalepsia, esquizofrenia e outros transtornos psíquicos 

podem ter algum conteúdo espiritual.  

  

422 - Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o 

que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e 
ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções?  

  

R - No seu interior, o Espírito, em qualquer situação tem 

consciência da realidade. Existe um sentido de percepção que transcende o 

organismo físico. Além disso, a intuição é o espelho que mostra tudo. O 

assassino, nas trevas do Mundo Invisível ou mesmo no invólucro da carne, 
intimamente sabe que é um condenado.  

  

A morte ou desenlace, pode ser aparente. Isso tem acontecido 

frequentemente.  



   

 

 

  

423 - Na letargia, pode o Espírito separar-se inteiramente do 

corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar 

depois a habitá-lo?  

  

R - A morte só se confirma com a paralisação das funções 

cerebrais. Desativado o cérebro, todos os órgãos entram em falência. Sendo 

o cérebro centro motor da alma no comando de todo o organismo, enquanto 

houver atividade cerebral haverá vida, ou seja, o Espírito está presente, 

podendo até mesmo reassumir o comando de tudo que lhe compete. Nesses 
casos frequentemente o Espírito se relaciona com entidades desencarnadas.  

  

Na atividade médica é comum a reanimação de pacientes. Muitos 

retornam e passam a narrar experiências vividas do Outro Lado.  

  

424 - Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-

se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que 

definitivamente morreria se não fosse socorrido?  

  

R - Sim. Enquanto cérebro e coração estiverem funcionando, isto 

é, em movimento, o inquilino pode entrar na casa, abrir as janelas, respirar 

sob proteção espiritual e ressuscitar. Duas equipes médicas (encarnadas e 

desencarnadas) podem interceder nesse momento. Muitos fenômenos já 

aconteceram, contrariando as previsões científicas.  

  

Sonambulismo  
  

O sonambulismo e outras manifestações anímicas e mediúnicas ainda 

são pouco estudadas nos meios acadêmicos.  

 

425 - O sonambulismo natural tem alguma relação com os 
sonhos? Como explicá-lo?  

  

R - Sim. Há muita semelhança. É uma atividade descoordenada do 

Espírito, que se reflete no corpo. A Neurociência, que ainda não havia 

surgido à época de Kardec, hoje oferece grande contribuição a tudo que se 

refere ao cérebro e suas manifestações no corpo e fora dele. A 

Neurociência unida à Psicologia profunda abrem vastíssimo campo ao 

estudo das psicopatologias, das faculdades extra-sensoriais e da 
personalidade humana.  

  



   

 

 

As alterações e manifestações supostamente mediúnicas devem ser 

analisadas sob vários aspectos. A Neurociência já está oferecendo 

excelente contribuição.  

  

426 - O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação 
com o sonambulismo natural?  

  

R - Questão de terminologia. Talvez seja melhor dizer 

sonambulismo natural e sonambulismo provocado. É o mesmo que se 

passa com o sono. Um hipnotizador, como se sabe, pode facilmente levar 
pessoas a esses estados.  

  

Energia magnética, presente até mesmo nos corpos celestes, é aquela 

cuja principal propriedade é a força de atração.  

  

427 - De que natureza é o agente que se chama fluido magnético?  

  

R - Com exceção do espírito, tudo é energia em diversas 

frequências. Existem variadíssimas formas e frequências de energia, tanto 
na Terra quanto em outras Esferas.  

  

Fora do corpo a alma dilata seu campo de percepção.  

  
428 - Qual a causa da clarividência sonambúlica?  

  

R - A alma fora do corpo, vê o que se passa no Plano Espiritual. 

Poder-se-ia dizer que qualquer pessoa, enquanto desligada do corpo, é 

médium. O Espírito, em determinados momentos, pode sintonizar as mais 

sutis e elevadas faixas vibratórias do Universo e perceber ou mesmo 
visualizar o inconcebível.  

 

A mente humana é antena poderosa capaz de sintonizar o 

inimaginável.  

  
429 - Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos?  

  

R - Tratando-se de mediunidade entre os encarnados ou da atuação 

de Espíritos superiores, a visão ignora opacidade. Ele vê o que está por 

fora, por dentro e além. A percepção do Espírito vai além do concebível.  

  



   

 

 

À semelhança dos cinco sentidos, que se desenvolveram através de 

milênios, as faculdades anímicas e mediúnicas na Terra ainda estão no 

começo.  

  

430 - Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu 
Espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana?  

  

R - Todas as faculdades na esfera humana ainda são imperfeitas, 

por isso estão em desenvolvimento e todos os Espíritos estão em processo 
evolutivo. Os equívocos fazem parte dessa vagarosa e longa caminhada.  

  

O transe sonambúlico é pouco frequente, por isso, pouco conhecido.  

  

431 - Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode 

falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que 
estão mesmo acima de sua capacidade intelectual?  

  

R - O sonâmbulo é pessoa como qualquer outra, detentora de 

muitos conhecimentos arquivados na sua memória, isto é, no seu 

inconsciente profundo. Fora isso, ele, no momento do transe poderá ser 

influenciado por algum Espírito. Vejamos o caso de Edgar Cayce (*) e 
outros médiuns dessa área.  

  

A visão se projeta à semelhança de um farol.  

  
432 - Como se explica a visão a distância em certos sonâmbulos?  

 

R - Em transe, sua percepção anímica ou mediúnica se expande. 

Anímica, quando o médium age sozinho; mediúnica, quando se verifica a 
participação de Espíritos.  

  

O funcionamento orgânico e harmonioso do ser, na sua complexidade 

fisiopsicossomática faz desabrochar a hipersensibilidade.  

  

433 - O desenvolvimento maior ou menor da clarividência 

sonambúlica depende da organização física, ou só da natureza do Espírito 
encarnado?  

 

 
(*) Edgar Evans Cayce (1877-1945) foi um paranormal norte-americano que teria 

canalizado respostas para questões que tratam sobre espiritualidade, imortalidade, reencarnação, saúde, 

dentre outras. (Fonte Wikipédia)  

  



   

 

 

R - Alma e corpo se completam no ser integral. Daí o cuidado que 

se deve ter com a saúde em todos os sentidos. Equilíbrio em tudo. O que 

se passa na alma repercute no corpo e tudo que acontece ao corpo se reflete 

na alma. A mediunidade é uma expansão dos sentidos e os sentidos 
normalmente dependem da funcionalidade orgânica.  

  

A mente condicionada ao cérebro não passa de vidro mais ou menos 

embaçado.  

  

434 - As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o 
Espírito depois da morte?  

  

R - Sim. Aproximadamente. O estado de vigília equivale a um 

vidro embaçado; vidro limpo, estado sonambúlico ou samadhi; sem vidro, 
Espírito desencarnado e/ou elevado, descondicionado e livre.  

  

Cada médium tem sua área de percepção delimitada pelas suas 

próprias necessidades.  

  
435 - Pode o sonâmbulo ver os outros Espíritos?  

  
R - Sim. Na sua área de percepção. Há limite para tudo.  

  

Se o centro de percepção está na alma, o corpo não chega a ser tão 

importante quanto parece.  

  

436 - O sonâmbulo que vê, a distância, vê do ponto em que se acha 

o seu corpo, ou do em que está sua alma?  

  

R - Uma coisa e outra. O sonambulismo tem diversos níveis de 
percepção no espaço e no tempo.  

  
Em certos desdobramentos ou projeções, o corpo reflete o que a alma 

sente.  

  
437 - Posto que o que se dá, nos fenômenos sonambúlicos, é que a 

alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as 

sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, 
muitas vezes bem distante do seu invólucro?  

  
R - Em todos os casos ou fenômenos mediúnicos o Espírito do 

médium nunca se desliga totalmente do corpo. O corpo reflete o que se 



   

 

 

passa no campo mediúnico ou anímico. A desconexão definitiva da alma 

só ocorre com a morte. Em razão disso, o fator anímico raramente pode ser 
desconsiderado.  

  
O médium é responsável pelo que lhe acontece durante os transes e 

também pelos resultados de sua atuação.  

  
438 - O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no 

estado do seu Espírito depois da morte?  

  
R - Sonambulismo é uma faculdade mediúnica rara. Portanto, todo 

sonâmbulo é médium, e todo médium é responsável pelo que faz ou fez na 
prática de sua mediunidade consciente ou inconsciente.  

  

Êxtase  
  

O êxtase é um estado alterado da alma ou da consciência que também 

pode ser chamado de transe místico.  

  
439 - Que diferença há entre êxtase e o sonambulismo?  

  
R - Êxtase não é propriamente faculdade mediúnica; é um estado 

de espírito, um transe místico que desperta momentaneamente a 

consciência cósmica. O sonâmbulo pode entrar em êxtase no momento de 
uma visão transcendente, celestial.  

  

O êxtase está além da mediunidade convencional.  

  

440 - O Espírito do extático penetra realmente nos mundos 
superiores?  

  

R - Em verdade, o êxtase está além da mediunidade propriamente 

dita. É o resultado de uma sintonia direta com o imponderável e inefável. 

Nesse estado transcendente a pessoa se deslumbra com a visão ou a 

percepção de Esferas paradisíacas, incognoscíveis. Geralmente a pessoa 
que vivencia essa experiência não consegue verbalizar o que viu e sentiu.  

  
As visões e sensações celestiais despertam a vontade de viver 

definitivamente na Luz Divina.  

  
441 - Quando o extático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala 

sinceramente, não o retém o instinto de conservação? 



   

 

 

 

R - Em geral, as pessoas que se habituam a essas visões passam a 

se desprender das atrações e prazeres deste mundo. Começam a deixar-se 

atrair prazerosamente pelas forças imponderáveis do Invisível. Perdem 

completamente o medo da morte. Descobrem que a morte pode ser o ponto 
de mutação para Esferas superiores.  

  
As biografias de santos e místicos de diversas religiões falam de 

momentos de transcendência vivenciados quando se punham em prece 

ou meditação.  

  
442 - Se se deixasse o extático entregue a si mesmo, poderia sua 

alma abandonar definitivamente o corpo?  

  
R - Possivelmente. A palavra extático não nos parece adequada 

para definir determinados transes. O fenômeno chamado êxtase ocorre 

raramente. Há muitos casos registrados na vida dos santos e dos místicos 

orientais. Esse transe ocorre em face da sensibilidade e do nível de 
evolução da pessoa. É um processo de ascensão mística.  

  
Os médiuns, desse nível superior, jamais conseguem descrever 

fielmente suas experiências espirituais.  

  
443 - Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente 

podem ser produto de uma imaginação ou de crendices será justo concluir-

se que nem tudo o que o extático vê é real?  

  
R - O indivíduo em estado de êxtase vê o invisível, ouve o 

inaudível e sente o incognoscível. Se tenta verbalizar o que percebe, acaba 

se perdendo num labirinto de palavras. Resta-lhe, portanto, tentar traduzir 

a experiência, utilizando-se de símbolos, imagens e termos próprios da sua 

formação religiosa e cultural.  

  
A soletude é característica das pessoas que sobem a montanha mística 

da luminosa sabedoria.  

  

444 - Que confiança se pode depositar nas revelações dessas 
pessoas?  

  
R - Os hábitos e a vida que a pessoa leva representam verdadeiro 

atestado. O santo, místico ou médium com essa experiência é normalmente 
um solitário. Passa pela dor de não ser compreendido. 



   

 

 

  
A hipersensibilidade está no futuro da realidade psicológica. Os 

seguimentos atuais da Psicologia pouco ou nada abordam a esse 

respeito.  

  
445 - Que deduções se podem tirar dos fenômenos do 

sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na 
vida futura?  

  
R - Realmente, os indivíduos dotados de hipersensibilidade, que 

equivale dizer super mediunidade, vivem entre o passado e o futuro. São 

capazes de regredir séculos ou milênios e de se projetar num futuro 

distante. Por isso também são dados a previsões ou profecias.  

  
Perante uma realidade mais profunda, o materialismo nada tem a 

dizer. Já se pode afirmar que o materialismo faliu por falta de matéria.  

  

446 - Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias 
materialistas?  

  

R - Não. O campo de interesse e especulações do materialismo é 

caracterizado por uma psicologia singular. A maioria dos filósofos 

demonstra essa inclinação. A experiência espiritual ou mediúnica profunda 

está muito além do intelecto. Pertence à dimensão da religião, da 

sensibilidade e da intuição. Em verdade, mesmo hoje, no limiar do século 

XXI, a Psicologia acadêmica ainda não chegou a essa dimensão.  

  

Vidência  
  

Vidente ou clarividente é a pessoa que, em certas circunstâncias, vê o 

que está além do normal. O audiente ouve sons de outras frequências.  

  
447 - O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem 

alguma relação com o sonho e o sonambulismo?  

  
R - Dupla vista é outra expressão que já caiu em desuso. 

Corresponde à vidência ou clarividência. É apenas uma dentre várias 

faculdades mediúnicas. O vidente vê com a visão da alma. Vê o que está 

além da matéria. Exemplo: vê Espíritos e imagens pertencentes a essa 

dimensão imponderável.  

  



   

 

 

O médium traz nos seus genes essa predisposição; portanto, a 

mediunidade faz parte de sua estrutura orgânica.  

  
448 - É permanente a segunda vista, isto é, a mediunidade?  

  
R - Sim. Geralmente a pessoa nasce médium. Uma observação, 

porém, é importante: o médium não ouve ou vê o que quer e quando quer. 

Há sempre um controle externo mantido quase sempre pelos protetores 

espirituais do médium. Um controle ético e utilitário. A mediunidade deve 

ser exercida como ferramenta de trabalho em favor daqueles que se 
mostrem necessitados.  

  
Geralmente a mediunidade é uma ferramenta de trabalho que a 

pessoa pede antes de nascer.  

  
449 - A mediunidade aparece espontaneamente ou por efeito da 

vontade de quem a possui?  

  
R - Ninguém desperta e desenvolve faculdades mediúnicas por 

achar interessante ou bonito. Ilude-se quem busca o despertar dessas 

faculdades em cursos de médiuns. A mediunidade, em todas as suas 

expressões, é uma tendência ou predisposição psicogenética. Entretanto, 

os médiuns em geral, principalmente os neófitos, precisam ampliar e 

educar suas manifestações com disciplina, seriedade, abnegação, estudo e 
perseverança. Isso envolve esforço espontâneo e dedicação diária.  

  
Toda pessoa que se sente médium deve buscar o desenvolvimento 

educado de suas faculdades. Allan Kardec, André Luiz e outros 

autores orientam com segurança.  

  

450 - A mediunidade é suscetível de desenvolver-se pelo exercício?  

  
R - Naturalmente. Devemos buscar o aprimoramento em tudo que 

fazemos. Aquilo que não é exercitado, atrofia e o que fica atrofiado perde 

o brilho e a função. Lembramos mais uma vez que esse desenvolvimento 

exige disciplina, trabalho, paciência e perseverança.  

  
Se a mediunidade tem um componente genético, pode, em certos casos, 

ser hereditariamente transmissível.  

  

451 - Por que é que a mediunidade parece hereditária em algumas 
famílias?  



   

 

 

  
R - Pelo fato de haver uma predisposição genética. Digamos que a 

mediunidade faça parte da composição celular, que, a seu turno, é 

influenciada pela energia do perispírito.  

  
Determinadas circunstâncias ou até mesmo acidentes podem, 

eventualmente, despertar o psiquismo na abertura de faculdades 

mediúnicas.  

  

452 - É exato que certas circunstâncias desenvolvem a 
mediunidade?  

  
R - Sim. Certos impactos na estrutura emocional despertam 

sentimentos e energias nas profundezas da alma. Com isso a percepção 

mediúnica vem à tona. Tudo indica que a dor é importante fator nesse 

processo. Grandes médiuns costumam carregar uma história de muito 

sofrimento e provas. Basta observar o exemplo de Eurípedes Barsanulfo, 

Francisco Peixoto Lins, Francisco Cândido Xavier e outros.  

 

As pessoas começam a perceber que são dotadas de mediunidade 

quando não encontram explicação nas ciências médicas para 

determinadas experiências ou fenômenos. O inusitado das 

experiências resulta nessa constatação.  

  

453 - As pessoas dotadas de mediunidade sempre têm consciência 
de que a possuem?  

  
R - Nem sempre. Normalmente os médiuns não percebem nada de 

especial nisso. Os verdadeiros médiuns trabalham com absoluta 

naturalidade. Fogem a qualquer teatralidade. Não se acham diferentes. São 

pessoas simples e espontâneas.  

  
Existe uma mediunidade sutil chamada intuição que, em diferentes 

graus, é utilizada inconscientemente por cientistas, jornalistas, 

educadores, políticos, administradores, cientistas e outros.  

  
454 - Poder-se-ia atribuir a uma espécie de mediunidade a 

perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de 

extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras?  

  
R - Não necessariamente. A inteligência ou lucidez mental permite 

à pessoa ver e interpretar melhor as coisas e os acontecimentos.  



   

 

 

  

A mediunidade é inerente ao desenvolvimento antropológico. No 

futuro todas as pessoas serão médiuns esclarecidos.  

  
455 - Que mais tem a dizer sobre este assunto?  

  
R - A fenomenologia medianímica é fruto de um desenvolvimento 

antropológico e biológico natural. Todas as pessoas possuem em diferentes 

graus alguma sensibilidade mediúnica ou anímica. Quanto ao êxtase, não 

está apenas no campo psíquico, mas, principalmente no espiritual, 

resultante do amadurecimento biológico, moral e espiritual. É 

manifestação da alma que só ocorre em nível mais alto de evolução. A base 

do êxtase chama-se compaixão. É nessa dimensão emocional que a alma 

se projeta em Esferas sublimadas e passa a transbordar alegria. Portanto, a 
principal característica do êxtase é a perfeita alegria.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Capítulo IX - Influência na Vida Humana   
Influência em nossos pensamentos  

Influência na mente e nas ações humanas  

Possessão  

Convulsionários  

Afeição de Espíritos por certas pessoas  

Espíritos amigos e protetores  

Pressentimentos   

Influência nas atitudes e manifestações humanas  

Participação nos fenômenos da Natureza  

Influência nos conflitos e nas guerras  

Pactos  

Poderes ocultos  

Bênçãos e maldições  

  

Influência em nossos pensamentos  
  

Perto e longe só existem na relatividade humana.  

  
456 - Veem os Espíritos tudo o que fazemos?  

  
R - Relativamente. Conforme o interesse e a necessidade. No 

sentido vibratório também existe perto e longe. Também precisamos 

considerar a questão do respeito e da privacidade. Entretanto, os Espíritos 

ligados a nós por laços de afinidade positiva ou negativa, podem ver tudo 
e saber de tudo.  

  
Os Espíritos superiores têm poder e tecnologia.  

  
457 - Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos 

pensamentos?  

  
R - Sim. Acontece frequentemente recebermos em sonho respostas 

a perguntas que fizemos no dia anterior apenas pelo pensamento.  

  
Os espíritos superiores veem nossa aura e ouvem nossos pensamentos.  

  

458 - Que pensam de nós os Espíritos que nos cercam e observam?  
  



   

 

 

R - Vamos responder com outra pergunta: Que pensam as pessoas 

a nosso respeito? Os parentes, os colegas, os amigos, os adversários, os 
admiradores, os indiferentes... O quadro é semelhante.  

  

Influência na mente e nas ações humanas  
  

Espíritos de várias categorias podem interferir em nossas mentes e 

alterar nossas ações e comportamento.  

  

459 - Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos 

atos?  
  

R - Sim. Direta e indiretamente. Vivemos num mar de 

pensamentos. Mantemos nossa linha de ideias, mesmo quando não estamos 

sendo influenciados, somos influenciáveis. Eles, os desencarnados, 

influenciam nossas mentes e consequentemente nossas atitudes, porém, os 

superiores, mesmo querendo nos ajudar, respeitam nosso livre-arbítrio.  

  
Estamos constantemente conectados a outras mentes.  

  
460 - De par com os pensamentos que nos são próprios, outros 

haverá que nos sejam sugeridos?  

  
R - Sim. Os momentos de indecisão, as dúvidas e incertezas muitas 

vezes resultam da influência de Espíritos em nosso campo mental. O que 

fazer nesses momentos? Entrar em estado de silêncio interior. Calma 

profunda. Quietude. Imediatamente a ideia ou sugestão melhor, se torna 

mais nítida e se delineia agradavelmente. A prática da meditação é um bom 

caminho. Estamos falando de meditação e não reflexão ou 
intelectualização.  

  
Não é fácil identificar os pensamentos e ideias que nos são emitidos. 

Mas, é possível. É uma habilidade que deve ser desenvolvida.  

  
461 - Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são 

próprios dos que nos são sugeridos?  

  
R - Não é tarefa fácil até porque alguém pode produzir sozinha 

várias ideias. O Espírito, esteja onde estiver, é fonte de pensamentos. Cada 

um de nós traz na alma uma bagagem milenar. De certo modo, o ser 

humano é plural enquanto não mergulhar na Unidade. Já assumiu várias 

personalidades, tendo acumulado variadíssimas experiências nas vidas 



   

 

 

passadas. As ideias, pensamentos e sugestões podem partir de você mesmo. 

É relativamente fácil identificar o que vem de fora quando a pessoa é 

médium realmente educado. Percebe quando a sua mente está sendo 

envolvida por ondas mentais procedentes de outras fontes.  

  
Os gênios normalmente captam ideias no espaço alcançado pela 

antena da intuição.  

  
462 - É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes 

e de gênio tiram suas ideias?  

  
R - Não. Estaríamos assim ignorando a influência dos Espíritos em 

nossas vidas. Em algumas situações devemos ter a humildade de lhes pedir 

orientação. Muitas ideias brilhantes que surgem em nossas mentes foram 
projetadas pelos nossos amigos invisíveis.  

  
Bom mesmo é cada um viver e trabalhar na seara do Bem e em sintonia 

com a luz espiritual do mundo. Assim, a margem de erros será menor.  

  

463 - Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É 

exato?  
  

R - Nem sempre. Isso pode não passar de um impulso instintivo, 

uma precipitação. De um dia para outro as paisagens da nossa mente 
podem mudar até mesmo por força das circunstâncias.  

  
A energia do Bem atrai coisas boas.  

  
464 - Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um 

bom Espírito ou de um Espírito mau?  

  
R - Os Espíritos do bem só praticam o bem, só pensam no bem, 

respiram o oxigênio do bem. Eles só nos passam ideias educativas, 

sugestões para a nossa felicidade ainda que a longo prazo. A presença de 
um Espírito bom nos enche o coração de paz e harmonia.  

  
Os Espíritos, quando querem ou podem, incidem diretamente em 

nosso campo mental, manipulando nossas atitudes.  

  
465 - Com que fim os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal?  

  



   

 

 

R - Para os Espíritos que vivem espontaneamente no mal o 

comportamento maléfico é motivo de satisfação. O uso de drogas é 

prazeroso. Espalhar o mal é um prazer. Usar uma arma para ferir ou matar 

alguém, é um prazer de baixo nível. Mentir, roubar, sujar, destruir – tudo 

se faz por prazer. Essa é a psicologia do mal. Trata-se de uma inversão dos 

sentimentos. Os Espíritos desencarnados ou encarnados que ainda vivem 

nessa faixa são doentes mentais, mesmo que pareçam inteligentes e bem 

sucedidos.  

  
Em verdade, seres de baixa evolução só nos influenciam se 

permitirmos. A chave da nossa casa mental está sempre em nossas 

mãos.  

  
466 - Por que permite Deus que Espíritos nos excitem ao mal?  

  
R - Expiação e provas. Testes constantes fazem parte do nosso 

crescimento espiritual. Em razão disso aqueles que nos ofendem, caluniam 

e maltratam acabam contribuindo para a nossa evolução. Dessa forma o 
mal trabalha para a vitória final do bem.  

  
A faixa do equilíbrio mental, moral e emocional é inacessível aos 

agentes do mal.  

  
467 - Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que 

procuram arrastá-lo ao mal?  

  
R - É possível e necessário que nos coloquemos em posição 

vibratória inacessível aos Espíritos do mal, porém, não é fácil esse 

distanciamento. Além disso devemos entender que eles são nossos irmãos. 

Sem agressão do espaço externo o organismo não desenvolve anticorpos. 

O ser, quando influenciado ou agredido pelas forças do mal deve recorrer 

à proteção divina. A prece é um escudo.  

  
Os chamados obsessores, quando não são bem recebidos, se afastam.  

  
468 - Renunciam às suas tentativas os Espíritos cuja influência a 

vontade do homem repele?  

  
R - Não se trata de renúncia. Eles são vencidos pelo cansaço. 

Desistem. O que em verdade atrai os Espíritos ao nosso meio são nossos 

pensamentos e ações. As pessoas educadas, honestas e generosas para eles 

são antipáticas. Buscam, portanto, outras companhias. A força da atração 



   

 

 

e a lei da afinidade estão presentes em tudo, especialmente entre os 
Espíritos encarnados e desencarnados.  

  
Vigilância e oração continuam sendo o melhor talismã.  

  
469 - Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus 

Espíritos?  

  

R - Ocupação no bem, pensamentos elevados, harmonia com a 

Consciência, disciplina, vigilância e oração. Quem procura andar à luz do 
Evangelho pouco a pouco neutraliza as forças do mal.  

  
O mal na Terra ainda é necessário.  

  
470 - Os Espíritos, que procuram induzir-nos ao mal e que põem 

assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo 
alguma função? E, se assim for, cabe-lhes alguma responsabilidade?  

  
R - Nada justifica a prática do mal. A Lei Divina, contudo, sendo 

sábia e econômica, permite a ação dos maus para promover e destacar o 

bem. No campo de relatividades em que se encontra a evolução do mundo, 

o mal ainda é necessário. É o que explica a existência das guerras na 
História da Humanidade.  

  
Nem tudo que a pessoa sente procede da Espiritualidade. Somos 

responsáveis pelas nossas ações.  

  
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?  

  
R - Pode estar havendo nesse caso alguma influência espiritual; 

porém, nosso estado de espírito constante revela o grau de nossa sintonia 

com o bem ou com o mal. Atraímos aquilo em que pensamos e merecemos. 

Portanto, viver no bem é sinal de inteligência. Tudo mais não passa de 
ignorância, fantasia e astúcia da mente a serviço do ego.  

  
São frequentes os casos de vingança. Sombras do passado podem nos 

acompanhar.  

 



   

 

 

472 - Os Espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam 

a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou podem também 
criá-las?  

  
R - Há Espíritos que se preparam e se organizam no mal. O mal 

para eles chega a ser questão de honra. Odeiam o bem e costumam se 

aproximar daqueles que, em alguma época, lhes prejudicaram. São 
frequentes os casos de vingança.  

  

Possessão  
  

A incorporação denominada possessão não dura muito. O socorro 

sempre chega.  

  
473 - Pode um Espírito tomar temporariamente o invólucro 

corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e 
viver em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo?  

  
R - Definitivamente, não. Impossível. O que pode haver é uma 

influenciação ou incorporação prolongada. Pode até haver casos extremos 

de dois Espíritos – encarnado e desencarnado – se entrelaçarem num só 

campo eletromagnético. Essa simbiose, sendo de natureza patológica só 

pode ser resolvida, ou seja, esses dois infelizes só podem ser separados e 

orientados pela ação da misericórdia de Deus. O amor neutraliza o ódio.  

  
A subjugação é um domínio que pode durar muito tempo, podendo até 

mesmo desencadear lesões neurais e levar a vítima à loucura.  

  
474 - Não havendo possessão propriamente dita, isto é, coabitação 

de dois Espíritos no mesmo corpo, pode a pessoa ficar na dependência de 

outro Espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a 

sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, anulada?  

  
R - Sim. A subjugação por longo tempo é possível. Isso acontece 

com muitas pessoas. O obsidiado passa a ser representante e extensão do 
obsessor. Uma espécie de marionete.  

  
A mente iluminada de sabedoria e amor é livre e poderosa.  

  
475 - Pode alguém por si mesmo afastar os maus Espíritos e 

libertar-se da dominação deles?  

 



   

 

 

R - Perfeitamente. O ser humano traz dentro de si um potencial 

divino. Dizia Paulo de Tarso: “Tudo posso Naquele que me fortalece.” 
Somos semelhantes ao Apóstolo. Somos filhos da mesma Luz.  

  

A orientação e o auxílio de pessoas experientes e capazes são sempre 

importantes em nossa vida.  

  
476 - Mas, não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau 

Espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, 

poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse 
caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa?  

  
R - Sim! O amigo, o conselheiro, o doutrinador, o psicólogo 

representam essa terceira pessoa. Necessitamos sempre de uma pessoa 

com visão crítica, capaz de nos alertar, nos fazer ver algo que nosso estado 

de fascinação não permite. E precisamos ter humildade para ouvir, aceitar 

a verdade e promover a necessária mudança em nossa esfera mental. Assim 

começa a verdadeira cura ou libertação.  

  
O exorcismo é apenas um ritual; assusta mas não liberta.  

  
477 - As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os 

maus Espíritos?  

  
R - O exorcismo é uma prática obsoleta; é combinação de magia e 

catolicismo que assusta, ameaça e amedronta obsessores e médiuns. Tem 

efeito apenas psicológico, porquanto, o melhor tratamento para os casos de 

transtornos psíquicos envolvendo Espíritos é a desobsessão que promove 

a conscientização e transformação moral e mental das pessoas 

necessitadas. O ritual do exorcismo deve ser substituído por um trabalho 

de esclarecimento educativo. Expulsar invasores, deixando as portas 

abertas, não é solução adequada.  

  
Perseverança no Bem – esta é a melhor postura.  

  
478 - Pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada 

obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos 
livrarmos dos Espíritos obsessores?  

  
R - Decisão, prece, determinação e perseverança no bem. Esse é o 

caminho da vitória definitiva. Esse esforço acaba beneficiando todos em 



   

 

 

todos os setores. O exemplo de perseverança no bem pode até mesmo tocar 
a sensibilidade dos inimigos, alterando-lhes o comportamento.  

  

A oração, isto é, contato com Deus pelo pensamento e pela ação no 

bem, é defesa e remédio ideal.  

  
479 - A prece é meio eficiente para a cura da obsessão?  

  
R - Sim, mas não apenas a prece, é também importante vigiar o 

próprio comportamento mental, moral e espiritual. Dizia Jesus: “Vigiai e 
orai incessantemente.”  

  
Aqueles que invadem a nossa vida, trazendo transtorno, não devem 

ser expulsos; devem ser convidados a afastarem-se ou então nos 

afastamos deles educadamente.  

  
480 - Que se deve pensar da expulsão dos demônios, mencionada 

no Evangelho?  

  
R - Às vezes é preciso mesmo expulsar os invasores; entretanto, só 

isso não basta. É necessário que eles conheçam o motivo dessa atitude 

drástica. Eles - irmãos nossos que ainda não despertaram para a luz do Bem 

- devem ser convidados a pensar e mudar o comportamento. Tudo com 

clareza e muito amor.  

  

Convulsionários  
  

Existem pessoas e Espíritos nocivos sob vários aspectos.  

  
481 - Desempenham os Espíritos algum papel nos fenômenos que 

se dão com os indivíduos chamados convulsionários?  

  
R - Antes de qualquer abordagem mais específica, diante do 

inusitado, questionemos a natureza do chamado fenômeno: o fato é 

mediúnico, anímico ou meramente psicológico? Ainda há outra hipótese: 

o que parece fenômeno mediúnico pode não passar de fraude. Bem, direta 

ou indiretamente sempre há influências espirituais por trás desses 

acontecimentos. Há Entidades, movidas pela maldade, que chegam ao 

ponto de estimular a fraude e o charlatanismo com o único propósito de 
expor a mediunidade ao ridículo.  

  



   

 

 

Desconhecemos epidemias de transtornos psíquicos, mas o fanatismo, 

a droga e a violência têm se espalhado facilmente na sociedade.  

  

482 - Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma 

população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de 

crises nervosas?  

  
R - Não queiramos atribuir ao Espiritismo e à mediunidade tudo 

que se passa na vida humana. Muitas vezes o problema é de natureza 

orgânica, psicológica ou social. Esta pergunta, por exemplo, parece assunto 

de saúde pública. Distúrbio epidêmico. Nossa visão tem que estar aberta 

para todas as possibilidades.  

  
Influências espirituais podem produzir estranhos efeitos no campo da 

sensibilidade humana.  

  
483 - Qual a causa da insensibilidade física que se observa em 

alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às 
mais atrozes torturas?  

  
R - Pode ser resultado de uma intervenção magnética, de um 

autocontrole mental senão de uma reação fisiopsíquica ainda não elucidada 
pela ciência médica.  

  

Afeição de Espíritos por certas pessoas  
  

Atração por simpatia ou amor, ocorre frequentemente. É uma 

motivação em nossa caminhada evolutiva.  

  
484 - Os Espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas?  

  
R - Sim. Assim como existem laços de amizade ou de antipatia 

entre nós, no Plano Físico, entre os desencarnados ocorre o mesmo. Entre 

os dois Planos também é assim. Afinidade é uma lei universal que nos 
aproxima e reaproxima uns dos outros.  

  
O amor é o principal alimento da alma.  

  
485 - É exclusivamente moral a afeição que os Espíritos dedicam 

a certas pessoas?  

  



   

 

 

R - Os Espíritos superiores nos amam, independentemente das 

nossas qualidades e defeitos. O que perante a sociedade passa 

despercebido, para eles é virtude. Exemplos: simplicidade, franqueza, 

transparência.  

  

Amigo é aquele que chora quando o outro sofre e sorri quando o outro 

está feliz.   
 

486 - Interessam-se os Espíritos pelas nossas desgraças e pela 

nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que 

padecemos durante a vida?  

  
R - Nossos protetores espirituais agem como educadores. Eles não 

querem que sejamos ricos ou pobres, gordos ou magros, feios ou bonitos. 

O que querem é que sejamos bons alunos. Que sejamos capazes de passar 

em todas as provas. Que sejamos capazes de aproveitar todas as 

oportunidades para desenvolver valores como humildade, alegria, 

resignação, calma, coragem, bondade, simplicidade, inteligência, fé, 
entendimento e outros. Esse é o caminho da felicidade.  

  
Os desequilíbrios ou danos morais são os prejuízos maiores.  

  
487 - Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais 

se afligem os Espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os 

morais?  

  
R - Espíritos elevados não se afligem por nada. Eles compreendem 

a vontade de Deus, respeitam nossas limitações e nosso livre-arbítrio. Na 

medida em que eles nos amam e nos protegem, preferem não nos ver 

sofrendo. Quando nos veem a ponto de cair nalguma armadilha tentam nos 

advertir para que não maculemos nossa alma. Acidentes físicos, perdas 

materiais ou financeiras não lhes causam tanta preocupação quanto nossos 
desequilíbrios morais.  

  
Afinidade é ressonância.  

  
488 - Os parentes e amigos, que nos precederam na outra vida, 

maior simpatia nos votam do que os Espíritos que nos são estranhos?  

  
R - Naturalmente. Nem sempre o parente ou familiar é um Espírito 

amigo ou afim. No Plano Espiritual temos amigos cujos laços de afinidade 
têm origem na noite dos tempos mais remotos.  



   

 

 

  

Espíritos amigos e protetores  

  
Todos os seres humanos contam com o amparo do Alto.  

  
489 - Há Espíritos que se vinculem particularmente a um indivíduo 

para protegê-lo?  

  
R - Sim. Felizmente quando nascemos um ou mais Espíritos 

amigos assumem o compromisso de nos proteger durante a jornada que 

recomeçamos no Plano carnal. Eles sabem que essa caminhada é permeada 
de dificuldades.  

  
Anjo de guarda é aquele amigo que promete nos ajudar durante nossa 

jornada no Plano da matéria densa. Mas, se é anjo, não está de guarda. 

É livre.  

  

490 - Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião?  
  

R - É exatamente aquele benfeitor desencarnado que nunca nos 

desampara. Infelizmente a maioria de nós vive em tal estado de cegueira 
que não percebe a presença desse generoso irmão.  

  
O verdadeiro amigo serve e orienta respeitando o livre-arbítrio alheio.   

  
491 - Qual a missão do Espírito protetor?  

  
R - A de um verdadeiro amigo. O que esse iluminado companheiro 

deseja é perceber que nós – seus tutelados - estamos no caminho do bem.  

  

Os emissários espirituais são livres. Não são apegados a ninguém.  

  

492 - O Espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu 
nascimento?  

  
R - Sim. Ele sabe das grandes dificuldades e obstáculos que 

enfrentaremos no decorrer da existência. Essa assistência é ininterrupta. 

Pode, contudo se tornar mais ou menos próxima, conforme nossa 
disposição ou nossa indiferença face aos apelos do bem.  

  

Os Mentores trabalham espontaneamente e com amor.  



   

 

 

  
493 - É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito protetor?  

  
R - O benfeitor abraça espontaneamente essa missão. Isso porém, 

não constitui prisão nem exclusivismo. O Espírito não fica atrelado a um 

pupilo noite e dia. Não é bem assim. Acompanha a trajetória do seu 
afilhado livremente.  

  
Os Espíritos superiores servem e passam, assim como uma brisa. 

Também não se prendem a nenhuma organização humana.  

  
494 - O Espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada 

à sua guarda?  

  
R - Os Espíritos elevados são responsáveis pela missão que 

assumem, porém, são livres. Podem até ser substituídos nessa ou naquela 

missão quando o dever os chama para outros compromissos urgentes, 
inadiáveis ou mais expressivos.  

  
Por incrível que pareça, há médiuns que preferem o convívio dos 

obsessores.  

  
495 - Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o seu 

protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos?  

  
R - Não existe nesse caso o sentimento de apego instintivo, 

característico das mães. Há situações em que a pessoa se distancia tanto da 

proteção espiritual que inimigos disfarçados praticamente ocupam o lugar 

do anjo de guarda. A opção, no entanto, foi daquele que preferiu voltar-se 

para as sombras da ilusão.  

  
Quem ama não abandona.  

  
496 - O Espírito, que abandona o seu protegido, que deixa de lhe 

fazer bem, pode fazer-lhe mal?  

 

R - Jamais; porém, fica essa impressão. A falta de uma costumeira 

proteção deixa uma sensação de abandono e até mesmo de perseguição. 

Bem, pode até resultar em perseguição, mas, procedente de Espíritos 

inimigos. Guardemos a seguinte certeza: Espíritos bons não fazem mal a 

ninguém nem abandonam seus protegidos; nós, pela nossa rebeldia e 

desatinos é que nos afastamos deles.  



   

 

 

  
Médiuns vaidosos são aqueles que põem a própria personalidade à 

frente dos Espíritos. Gostam de ser vistos e homenageados.  

  
497 - Pode um Espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de 

outro Espírito que lhe queira fazer mal?  

  
R - Os mentores, por mais que queiram a felicidade de seus 

tutelados, não deixam de respeitar-lhes o livre-arbítrio. Se a pessoa, ao que 

pese todas as demonstrações de afeto de seus amigos, optar seguir outros 

caminhos, demonstrando ingratidão e indiferença, aí o melhor remédio é a 
dor. Isso tem acontecido com muitos médiuns movidos pela vaidade.  

  

Espírito superior não é contra ninguém.  

  
498 - Será por não poder lutar contra Espíritos maléficos que um 

Espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida?  

  
R - Espírito superior não luta contra ninguém. Ele ama a todos 

indistintamente, sentindo pelos malfeitores respeito e compaixão. 

Ninguém deve ser obrigado a nada, e a transformação moral deve ser 

decorrência de um esforço espontâneo. Espírito superior tem poder, porém, 

esse poder é posto sob a vontade de Deus.  

  
Mentor e médium educado são unidos pelo pensamento e pelas 

tendências.  

  
499 - O Espírito protetor está constantemente com o seu 

protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, 
ele o perca de vista?  

  
R - Essa relação é sobretudo pela sintonia mental. Não pensemos 

em aproximação física. Protegido e protetor poderão estar sempre unidos 

pelo pensamento. É uma questão de ressonância. Pode ocorrer que em 

determinadas situações haja uma desconexão, porém, se o aluno voltar para 
a escola, passa a receber a mesma atenção e o mesmo carinho.  

  
Na ordem natural das coisas, os mais novos precisam dos mais velhos 

ou maduros.  

  
500 - Haverá um momento em que a pessoa deixe de precisar, de 

então por diante, do seu protetor?  



   

 

 

  

R - Não. Essa independência não existe. Todos os seres estão 

interligados. Formamos uma teia infinita. Haverá sempre irmãos mais 

velhos – seres mais evoluídos – de cujas vibrações os mais novos se 
alimentam. Somos a grande e solidária família de Deus.  

  
Os mentores são discretos.  

  
501 - Por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa 

existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo 
ostensivo?  

  
R - Se tivéssemos a clara certeza dessa proteção deixaríamos de 

envidar o necessário esforço. O aluno nunca deve achar que contará com o 

auxílio e as boas notas do professor a quem admira pelo conhecimento e 
pela bondade.  

  
A verdadeira alegria é lucro, é conquista.  

  
502 - O Espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o 

seu protegido, obtém algum lucro ou usufrui algum benefício com isso?  

  
R - Não se trata de lucro propriamente. É a mesma alegria que os 

pais sentem quando constatam que os filhos acataram-lhes a orientação e 

estão bem encaminhados na vida. Perante a Lei Divina alegria é lucro. 
Afinal, a recompensa do dever cumprido chama-se alegria.  

  
A rebeldia instintiva é sinal de atraso espiritual.  

  
503 - Sofre o Espírito protetor quando vê que seu protegido segue 

um mau caminho não obstante a orientação e avisos que dele recebe?  

  

R - É natural que nossos amigos espirituais sintam-se desalentados 

com a nossa indiferença e desequilíbrio. Mas, isso não constitui sofrimento 
propriamente. Nós é que teremos que aprender a ser vigilantes e dóceis.  

  
Alguns protetores revelam o nome; outros preferem a sombra do 

anonimato.  

  

504 - Poderemos sempre saber o nome dos nossos protetores 

espirituais?  
  



   

 

 

R - Às vezes, sim, porém, quase sempre ele prefere se ocultar no 

anonimato, até porque já tiveram vários nomes. Aliás, Espírito superior 

não se preocupa com nomes; preferem servir discretamente e sem 

ostentação.  

  
Nomes e títulos têm pouca importância. A tendência da personalidade, 

que representa somatório de condicionamentos, é se diluir na 

individualidade, que significa essência.  

  
505 - Os Espíritos que declaram nomes conhecidos e até famosos 

estarão dizendo a verdade?  

  
R - Nomes famosos podem alimentar vaidades e fantasias. Há 

Espíritos que preferem não revelar a verdadeira identidade. Preferem viver 

e trabalhar na paz do anonimato. Existem casos, porém, em que nada fica 

oculto. Há médiuns que conhecem a sua história e também o passado de 
seu guia espiritual, sem que com isso haja qualquer afetação.  

  
É inevitável o reencontro com amigos e inimigos.  

  

506 - Na vida espiritual reconheceremos aquele que foi nosso 
protetor?  

  

R - Isso normalmente acontece. Vínculos de afinidade profunda 
tem sempre raízes noutras vidas.  

  
Elevação espiritual quer dizer superioridade moral.  

  

507 - Pertencem todos os Espíritos protetores à classe dos 

Espíritos elevados?  

 

R - O que não se caracteriza como proteção pode ser apenas 

companheirismo ou mera amizade. Proteção pressupõe elevação em 

diversos níveis.  

  
Quem ama não esquece; ajuda sempre.  

  

508 - Os Espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem 
a Terra, sempre podem proteger aqueles que ficaram?  

  
R - Depende. Isso não acontece frequentemente, mas é possível. 

Há pessoas que realizam trabalhos tão expressivos no campo do bem e 



   

 

 

estão de tal modo conscientes do seu compromisso com o Plano Superior, 

que, ao desencarnar começam nova etapa de atividades edificantes. Essa 

nova etapa pode ser junto aos que ficaram e que, de fato, necessitam de 

ajuda.  

  
Ninguém está desamparado.  

  
509 - Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, 

têm os homens, igualmente, seus Espíritos protetores? E, assim sendo, 

esses Espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos Espíritos protetores 
de homens muito adiantados?  

  
R - Os protetores espirituais são de variados níveis evolutivos. 

Ninguém está desamparado. Assim como o filho rebelde conta com a 

compreensão dos pais, também os seres mais embrutecidos são bafejados 

pela luz de mensageiros divinos. Aliás, até mesmo os animais recebem 
proteção de Espíritos elevados.  

  
O verdadeiro amor é eterno.  

  
510 - Quando o pai, que ampara os filhos, desencarna, continua a 

velar por eles?  

  
R - Os laços de consanguinidade podem não significar afinidade 

espiritual. Às vezes tudo ou quase tudo muda ou se transforma com a 

desencarnação. Surgem novas oportunidades e novos encontros e 
reencontros.  

  
Os adversários despertam nossas fragilidades; portanto, são nossos 

companheiros de evolução.  

 

511 - A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do Espírito 

protetor, um mau Espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe 
proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal?  

  
R - Não é bem assim. Ocorre, porém, que muitos Espíritos estão 

vinculados magneticamente a inimigos e comparsas, de tal forma que, 

mesmo reencarnando, continuam por longo tempo presos a essa situação. 

Por isso se vê constantemente crianças visivelmente perturbadas. 

Personalidades irrequietas, agressivas, que crescem e acabam sendo 

atraídas para o mal.  

  



   

 

 

Quanto mais alguém espalha benefícios, maior se torna a quantidade 

de amigos conquistados.  

  
512 - Podemos ter muitos Espíritos protetores?  

  
R - Felizmente temos amigos que nos ajudam a vencer nas provas 

e a transpor obstáculos de que está cheio nosso mundo. Temos adversários, 

mas também contamos com a proteção extremamente necessária dos bons 

Espíritos. Ninguém está sozinho nem tão pouco desamparado. Quanto mais 

alguém estende benefícios, maior se torna a quantidade de amigos para 
ajudá-lo quando for necessário.  

  

Relação de verdadeira amizade não implica dependência nem tão 

pouco submissão.  

  

513 - Os Espíritos que conosco simpatizam atuam em 
cumprimento de missão?  

  
R - Missão pressupõe compromisso maior com o bem da 

humanidade. Há Espíritos que reencarnam, trazendo programa de trabalho 

na religião, na ciência ou em outro qualquer setor voltado para o bem da 

comunidade. Nesses casos, Espíritos superiores se comprometem em 

ajudá-lo diariamente, se necessário. Há casos em que missionários no 
corpo físico são mais evoluídos de que alguns de seus amigos espirituais.  

  
Felizmente todos nós contamos com a proteção de amigos espirituais.  

  
514 - Os Espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos 

Espíritos simpáticos ou Espíritos protetores?  

  
R - Questão de palavras. De modo geral são nossos dedicados 

amigos.  

  

Nem sempre os líderes se destacam. Alguns preferem ser discretos.  

  

515 - Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos 
indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho?  

  
R - Isso acontece bastante. São pessoas dotadas de certo 

magnetismo capaz de impressionar e atrair personalidades inseguras e 

necessitadas de um pastor. As religiões e a política estão cheias desses 
líderes.  



   

 

 

  
Os velhos amigos retornam...  

  
516 - Poderiam os nossos Amigos espirituais encarnar, a fim de 

mais perto nos acompanharem na vida?  

  

R - Sim. Encontramos, melhor dizendo, reencontramos velhos 

amigos, companheiros ou mesmo orientadores de vidas passadas. 

Identificamos essas almas facilmente pela recíproca simpatia que brota à 

primeira vista. Se pudéssemos ou soubéssemos selecionar amizades, o 

melhor critério seria o seguinte: escolher aqueles com os quais 
amadurecemos o relacionamento na prática do bem, em outras existências.  

  

Conforme o ambiente e a situação, utilizam-se velas, lamparinas ou 

lâmpadas.  

  
517 - Haverá Espíritos que se ligam a uma família inteira para 

protegê-la?  

  

R - Exatamente. Sem apego. Quase sempre são pessoas da própria 

família, que desencarnaram antes. Há muitos avós que continuam 
protegendo netos e filhos sem que estes percebam.  

  
Os Espíritos afins se unem e se reúnem em todas as Esferas.  

  

518 - Assim como são atraídos, pela simpatia, para certos 

indivíduos, são-nos igualmente os Espíritos, por motivos particulares, 
para reuniões diversas?  

  

R - Os Espíritos que ainda não ultrapassaram as fronteiras da 

psicosfera terrena e que não tenham se domiciliado em alguma Colônia, 

continuam povoando o ambiente humano. Onde pessoas se juntam aí estão 

eles.  

  
Há uma cúpula protetora em todas as organizações beneficentes – 

religiosas, educacionais, ecológicas, científicas ou filantrópicas - assim 

como em todas as comunidades.  

  
519 - As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as 

cidades, as nações, têm Espíritos protetores especiais?  

  



   

 

 

R - Toda organização humana voltada para o bem, toda 

comunidade, cidade, país tem sua cúpula protetora. Nem sempre, ou 

melhor, quase sempre esses mensageiros não conseguem influenciar 

satisfatoriamente nas decisões discutidas e tomadas na Esfera de baixo, 
contudo, continuam trabalhando nesse sentido.  

  
Os Espíritos que assumem maiores responsabilidades normalmente 

são mais elevados ou mais endividados.  

  
520 - Os Espíritos protetores das coletividades são de natureza 

mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos?  

  
R - Nem sempre. Assim como acontece nas instituições humanas, 

os dirigentes ou guias assumem necessariamente maior responsabilidade e 
trabalham bastante para preservar a harmonia e a paz.  

  

As artes voltadas para a educação e para o enlevo espiritual merecem 

especial atenção da Espiritualidade superior.  

  
521 - Podem certos Espíritos auxiliar o progresso das artes, 

protegendo os que às artes se dedicam?  

  
R - Há Espíritos simpáticos em todas as áreas do progresso. Na 

Política, na proteção ao Meio Ambiente, nas Ciências, na Educação, nas 

Artes, na Administração pública... Nunca estamos desamparados. O que 

geralmente nos falta é iniciativa e conhecimento para sintonizar os 

Missionários da Luz. As artes voltadas para a educação e para o enlevo 

espiritual merecem especial atenção.  

  

Pressentimentos  
  

A voz da intuição está sempre a vibrar sutilmente na acústica da alma.  

  
522 - O pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor?  

  
R - Os Espíritos não são nossos empregados nem tão pouco estão 

à nossa disposição a qualquer momento para tudo. Também não somos 

dependentes da presença deles para fazer aquilo que nos compete fazer. 

Possuímos discernimento e somos dotados de uma faculdade chamada 

intuição que nos permite enxergar a verdade e o bem com os próprios 
olhos. Temos um guia dentro de nós mesmos.  

  



   

 

 

A intuição precisa ser monitorada pela razão.  

  
523 - Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto, 

muitas vezes são um tanto vagos; que devemos fazer, na incerteza em que 
ficamos?  

  
R - Talvez fique melhor dizer: a voz da intuição, porquanto, 

instinto é um automatismo que, numa visão antropológica, foi construído 

a partir de um passado primitivo; portanto, sujeito a erros. A intuição pura 

é canal de sintonia com Deus, ou seja, com a Consciência cósmica. Quando 

procuramos desabrochar essa faculdade, os Benfeitores espirituais se 
aproximam espontaneamente.   

  

Os Benfeitores querem o nosso êxito e a nossa felicidade em tudo 

aquilo a que nos dedicamos na seara do Bem.  

  
524 - Os avisos dos Espíritos protetores objetivam unicamente o 

nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos 
assuntos da vida particular?  

  
R - Quando fazemos por merecer, eles nos ajudam em tudo, até 

mesmo em questões financeiras, desde que nossas intenções sejam 

inclinadas para a felicidade de todos.  

  

Influência nas atitudes e manifestações humanas  
  

Quase sempre é discreta a influência dos Amigos espirituais em nosso 

dia-a-dia. Eles costumam usar sinais.  

 

525 - Exercem os Espíritos alguma influência nos acontecimentos 

da vida?  

  
R - Os bons Espíritos estão sempre prontos a nos ajudar na 

caminhada pelas sombras deste mundo que, aliás, eles devem conhecer 

muito bem. Eles são educados. Sabem respeitar os limites estabelecidos 
pelo bom senso e pelas leis do Universo.  

  

A influência da Espiritualidade maior considera e respeita nosso livre 

arbítrio, e não deve ir além do permitido pela Grande Lei.  

  

526 - Tendo, como têm, ação sobre a matéria, podem os Espíritos 

provocar certos efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento? 



   

 

 

Por exemplo: um homem tem que morrer; sobe uma escada, a escada se 

quebra e ele morre da queda. Foram os Espíritos que quebraram a escada, 
para que o destino daquele homem se cumprisse?  

  
R - Não há essa necessidade. A Lei Divina possui mecanismos que 

dispensam a ação direta dos Espíritos.  

  
Os Espíritos não têm poder de interferir decisivamente nos 

mecanismos da Justiça Divina.  

  
527 - Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu 

estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-

se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham 

sido os Espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram 
para o homem?  

  
R - Não comparemos a Lei que dirige o Universo com as 

organizações do mundo que exigem a ação do homem para tudo. Aliás, a 

Informática já está alterando esse quadro. O homem já não é tão necessário 

para que uma empresa funcione. A Tecnologia substitui o ser humano em 

vários setores. Imagine o que deve se passar com o monismo, isto é, o 
funcionamento harmônico do Universo.  

  
Sendo para colaborar com a Lei Suprema os mensageiros do Bem 

gozam de autorização para interferir na vida de alguém ou de uma 

coletividade.  

  

528 - No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre 

outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter 
sucedido que um Espírito bondoso haja desviado o projetil?  

  
R - É possível. Algum Espírito pode ter percebido a intenção 

malévola e interferiu com habilidade no sentido de evitar o mal. Isso 

acontece quando assim determina a Lei maior.  

  
O mal jamais atinge pessoas verdadeiramente inocentes.  

  
529 - Que se deve pensar das balas perdidas, de que falam 

algumas notícias e que fatalmente atingem outro alvo?  

  



   

 

 

R - Todo sofrimento é consequência de erros cometidos no passado 

próximo ou remoto. No caso, o desvio da bala tomou o rumo certo. A 
Justiça Divina é perfeita.  

  
Espíritos zombeteiros e brincalhões fazem parte das provas a que 

devemos nos submeter.  

  
530 - Não podem os Espíritos levianos e zombeteiros criar 

pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as 

nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que 
chamamos pequenas misérias da vida humana?  

  

R - Se nós lhes abrimos as portas eles entram. Os Espíritos 

zombeteiros só nos causam incômodos ou problemas se, de alguma forma, 

lhes permitimos acesso. Se mantivermos uma postura mental de 

permanente equilíbrio, na luz do amor e da paz, só os amigos bons se 
aproximam.  

  
A desencarnação não elimina o mal.  

  
531 - Extingue-se lhes com a vida corpórea a malevolência dos 

seres que nos fizeram mal na Terra?  

  
R - Nem sempre. A desencarnação não muda abruptamente o nosso 

modo de ser. Quando passamos para o Outro Lado levamos nossa bagagem 

de ideias e sentimentos. Mas, exatamente para evitar a continuação do mal 

na vida de muita gente existem organizações dedicadas à educação dos 

sentimentos à luz do Evangelho do Cristo.  

 

O caminho da prosperidade é iluminado quando a pessoa trabalha 

com honestidade.  

  
532 - Têm os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os 

males e de favorecê-las com a prosperidade?  

  
R - Sim. Os Espíritos superiores projetam luz. Essa luz, muitas 

vezes é suficiente para expulsar as trevas que nos perturbam. Entretanto, 
para que isso ocorra devemos possuir algum mérito.  

  
Espíritos sérios não se põem a serviço dos caprichos humanos.  

  



   

 

 

533 - Podem os Espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes 
pedem que assim aconteça?  

  
R - Isso é coisa do nosso imaginário. Os Espíritos elevados sabem 

o quanto é difícil à maioria das pessoas lidar com dinheiro. Eles podem nos 

ajudar a resolver problemas financeiros e podem até nos apontar sutilmente 

meios de alcançar a prosperidade; porém, temos que trabalhar com 
inteligência, honestidade, nobreza de propósito e perseverança.  

  
Pobreza é provação que pode trazer elevação. Riqueza é oportunidade 

de multiplicar alegrias.  
  

534 – Será por influência de algum Espírito que, fatalmente, a 
realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos?  

  
R - Eles influenciam, mas a causa e o mérito estão em nós mesmos. 

Está em nossas mãos a chave que abre as portas do êxito e da felicidade. 

Deus não é pobre. Seus filhos também não devem ser pobres.  

  
O sentimento de gratidão deve brotar em relação a tudo que nos 

acontece.  

  
535 - Quando algo de venturoso nos sucede é ao Espírito nosso 

protetor que devemos agradecer?  

  
R - Devemos agradecer sempre não só pelo sucesso alcançado em 

nossos projetos, mas igualmente pelas dificuldades e problemas sem o que 

não desenvolveríamos a inteligência, a humildade e a fé. Devemos ser 

gratos àqueles que nos amam e nos auxiliam e também aqueloutros que 

não nos queiram bem e por isso tentam nos prejudicar. Esses igualmente 
nos ajudam a crescer no Bem.  

  

Participação nos fenômenos da Natureza  
  

As turbulências ecológicas que vêm acontecendo com crescente 

intensidade e frequência, resultam dos danos que o homem tem 

causado ao Planeta.  

  

536 - São devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos 

um fim providencial, os grandes fenômenos da Natureza, os que se 

consideram como perturbação ecológica?  

  



   

 

 

R - A Natureza tem suas leis, que obedecem ao comando do 

Universo. Os meteorologistas, os físicos e ecologistas conhecem bastante 

a mecânica que move e desencadeia os fenômenos da Natureza. Isto, 

porém, não invalida nem descarta a ação dos Espíritos que vivem e 
trabalham nos ecossistemas.  

  
A Natureza é a materialização de um poema cósmico. Um poema vivo.  

  
537 - A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias 

espíritas, com a única diferença de que consideravam os Espíritos como 

divindades. Representavam esses deuses ou esses Espíritos com 

atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros 

dos raios, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante 
crença é totalmente destituída de fundamento?  

  
R - A Natureza tem suas leis, entretanto, o homem nem sempre 

usou a intuição para conhecer e pressentir os acontecimentos. Vejamos 

bem: Ainda que os Espíritos não presidam nem decidam sobre os 

fenômenos naturais, eles, ou melhor, todos nós somos essencialmente 
deuses.  

  
A Natureza também tem seus guardiães.  

  
538 - Formam categoria especial no Mundo espiritual os Espíritos 

que presidem aos fenômenos da Natureza? Serão Espíritos à parte, ou 

seres que foram encarnados como nós?  

  
R - Sim. Existem Espíritos que ainda não encarnaram no reino 

hominal. São os chamados ‘elementais’. Em toda parte existem 

comandantes e comandados. Há aqueles que lideram e outros que 

obedecem. Contudo, todos estamos sob às leis que refletem a vontade de 

Deus.  

  
Terremotos, furacões e outros transtornos representam revolta da 

Natureza.  

  
539 - A produção de certos fenômenos, das tempestades, por 

exemplo, é obra de um só Espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes 
massas, para produzi-los?  

  
R - Essa suposta concentração de Espíritos para produzir 

tempestades e outras manifestações da Natureza é inadmissível. Se isso 



   

 

 

fosse verdade, o que pensar dos tsunamis e terremotos que arrasam milhões 
de vidas?  

  
Espíritos superiores agem de forma inteligente e benéfica; os 

atrasados, porém, estão vivendo sua infância evolutiva, num relativo 

espaço de livre-arbítrio.  

  
540 - Os Espíritos que exercem ação nos fenômenos da Natureza 

operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por 
efeito de instintivo ou irrefletido impulso?  

  

R - A Terra é um organismo vivo denominado Gaia. Pode, até 

certo ponto, ser comparada ao corpo humano. Os ecossistemas são órgãos 

mais sensíveis desse organismo. Nele encontramos movimentos, 

trajetórias, princípios, sensibilidade, ação e reação. Por analogia podemos 

até mesmo afirmar que a água é o sangue da Terra. Não existem 

‘espiritozinhos’ espalhados pelo nosso corpo, encarregados de comandar 

ou interferir diretamente no funcionamento dos órgãos, funções, 

transformações, metabolismo e reações diversas. O corpo tem suas leis e 

seus comandos naturais, instintivos e voluntários, a partir do centro 

cerebral que, por sua vez, é subordinado à vontade da alma que nele habita. 

Guardadas as devidas proporções, o mesmo acontece com a Terra – essa 

grande unidade orgânica. Os Espíritos colaboram com a manutenção da 
ordem ecológica, sem, contudo, alterar o mecanismo da Lei Maior.  

   
Influência nos conflitos e nas guerras  

  

As guerras existem também para acabar com o ódio entre os povos. A 

dor elimina o mal.  

  

541 - Durante uma batalha, há Espíritos assistindo os combates e 
amparando cada um dos exércitos?  

  
R - Se houvessem Espíritos estimulando os ataques de um lado e 

do outro das guerras não haveria trégua. Guerra é problema dos homens 

embora sempre haja alguma influência espiritual por trás das decisões e 

atitudes humanas. Entretanto, os bons Espíritos trabalham no sentido de 

evitar as guerras e mesmo assim, havendo conflitos fraticidas, eles atuam 
no socorro às vítimas.  

  
Os senhores da guerra - tiranos e déspotas - agem sempre em sintonia 

com as falanges do mal.  



   

 

 

   

542 - Estando, numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, 

como pode haver Espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma 

causa injusta?  

  
R - Os maus Espíritos participam, estimulam e se comprazem com 

a disseminação do mal. O anticristo, representando em posição máxima 

possível o ódio e a destruição, deve ser o verdadeiro senhor da guerra. 
Porém, anotemos: Tudo que Deus permite terá um final feliz.  

  

Geralmente, os seres humanos são influentes, influenciados e 

influenciáveis.  

  
543 - Podem alguns Espíritos influenciar o general na concepção 

de seus planos de campanha?  

  
R - Sim. Em todos os setores e ambientes, em todos os meios e 

esferas sociais, desde as sarjetas até os palácios, ao lado dos garis que 

limpam as ruas até os homens politicamente mais poderosos do mundo, há 

Espíritos dos mais diversos níveis evolutivos, bons e maus, projetando 

ideias e sugestões, avisos e conselhos. Por outro lado, todos nós – seres 
humanos, Espíritos encarnados – somos influenciados e influenciáveis.  

  
Aqueles que se entregam ao mal tornam-se presas fáceis, e, 

paulatinamente entram em processo de auto degradação.  

  

544 - Poderiam maus Espíritos suscitar-lhe planos errôneos com 

o fim de levá-lo à derrota?  

  
R - Os Espíritos, nos limites impostos pela Lei Divina, são capazes 

de tudo. Entre eles também há organizações e hierarquias.  

  
A mediunidade pode se apresentar em qualquer pessoa, de qualquer 

posição e em qualquer classe social.  

  
545 - Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de 

mediunidade, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o 

resultado de seus planos?  

  
R - Sim. Joana D’Arc foi exemplo disso. Generais também podem 

ser médiuns e cumpridores de nobres missões. O orgulho e a vaidade que 

caracterizam a maioria deles agitam negativamente sua sensibilidade 



   

 

 

psíquica, contudo, acabam se tornando instrumentos da Ordem para a qual 

tudo converge. Santo Agostinho dizia o seguinte: “Enquanto os homens se 
agitam Deus os conduz.”  

  
A alma sobrevive, ou seja, desperta no mesmo ambiente em que 

desencarnou. Continua por algum tempo na mesma faixa vibratória.  

  

546 - No tumulto dos combates, que se passa com os Espíritos dos 
que sucumbem? Continuam, após a morte a interessar-se pela batalha?  

  
R - O atordoamento é geral. O sofrimento se espalha. Soldados 

desencarnados continuam agitados como se ainda estivessem em combate 

no Plano Físico.  

  
A escuridão perdura enquanto a alvorada não chega.  

  
547 - Após a morte, os Espíritos, que como vivos se guerreavam, 

continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns 
contra os outros?  

  
R - Sim, por algum tempo. O ódio não desaparece com a morte. A 

personalidade não se transforma com uma simples mudança de corpo. A 

transformação moral e mental demanda tempo e esforço constante. Quem 

não assume esse trabalho interior, quem se acomoda à inércia e aos vícios, 
estaciona doente. E pode permanecer nessa situação por séculos.  

  
O lado invisível das guerras torna os conflitos ainda mais dolorosos.  

  
548 - O Espírito que, como espectador, assiste calmamente a um 

combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse 

fenômeno se lhe apresenta à observação?  

  
R - Na parafernália de uma guerra ninguém consegue se recolher 

à quietude do silêncio interior para fazer reflexões mais lúcidas e 

profundas. Felizmente, graças à misericórdia dos Céus, emissários 

espirituais se mobilizam em trabalhos de socorro e assistência em favor das 

vítimas que desencarnam aflitas e desesperadas, emocionalmente 

destroçadas. Nesse quadro, do lado invisível da guerra, surgem e se 
revelam devotados obreiros da caridade e da compaixão.  

 

  



   

 

 

Pactos  
  

O chamado crime organizado também existe do outro lado da vida.  

  
549 - Algo de verdade haverá nos pactos com os maus Espíritos?  

  

R - Pacto formal é coisa do imaginário humano. O que existe são 

promessas, afinidades e vínculos profundos, que acabam criando parcerias, 

na atmosfera escura da criminalidade. No Outro Lado existe o que aqui 

convencionamos chamar de crime organizado.  

  
Troca de favores e outros truques do poder, também circulam entre 

os desencarnados de baixa evolução.  

  
550 - Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram 

indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos 
favores?  

  
R - Isso pode não ser apenas lenda. Essas atividades são análogas 

às organizações e atividades humanas onde existe troca de favores, que 

resulta em interdependência. Essas consciências podem ficar presas nessa 
associação oculta durante tempo indeterminado.  

  

Poderes ocultos  
  

Nada acontece sem a permissão da Lei Divina.  

  
551 - Pode um homem mau, com o auxílio de um mau Espírito que 

lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo?  

  
R - Ninguém tem poder para fazer mal a outrem de livre vontade. 

O livre-arbítrio age dentro dos limites estabelecidos pelo determinismo 

divino. Sofremos na medida do nosso merecimento e das provas 

necessárias ao nosso crescimento espiritual. Se alguém conseguiu 

maldosamente nos jogar num buraco, se soubermos reagir, esse buraco vai 

se encher de flores. Vamos sair dele, cantando. O autor do mal é o único 

realmente prejudicado porque estará se comprometendo com a Justiça 
Divina.  

  

Feiticeiros e bruxos sempre existiram. Muitos, mesmo estando 

encarnados, são membros de falanges espirituais perigosas.  

  



   

 

 

552 - Que se deve pensar da crença no poder, que certas pessoas 
teriam, de enfeitiçar?  

  
R - Pessoas são Espíritos. São dotadas de mente e magnetismo. Há 

pessoas que vivem no mal e conseguem envolver, embaraçar e atingir seus 

semelhantes. Feiticeiros e bruxos existem. Geralmente são médiuns. Esta 

denominação é mais racional e atual. Estão associados a Espíritos da 

mesma categoria. Essas pessoas costumam desencarnar em situação 
lamentável e reencarnam com graves distúrbios mentais.  

  
Reféns do mal são todos aqueles que ainda não se libertaram dos vícios 

e do ódio.  

  
553 - Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante 

as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos Espíritos?  

  
R - Há Espíritos que se prestam a esse tipo de atividades. São 

reféns da ilusão ou do mal. A possibilidade de atingir pessoas, casais e 

famílias, existe. Ocorre nesses casos uma influenciação negativa que pode 

ser absorvida por indivíduos frágeis e desprotegidos. São provas 
necessárias. Nada acontece em vão.  

  
Nas relações espirituais, objetos, símbolos, rituais, paramentos, 

adereços, velas e etc., podem motivar ou facilitar determinados 

trabalhos que ainda não se permitiram envolver nas luzes do 

conhecimento espírita.  

  
554 - Não pode aquele que, com ou sem razão, confiando num 

talismã, atrair um Espírito, por efeito mesmo dessa confiança, visto que, 

então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que 
apenas lhe auxilia a concentração?  

  
R - Talismãs, búzios, cartas, pedras, ferraduras e outros objetos 

servem de referência vibratória. São objetos que concentram determinadas 

energias e acabam servindo de canal para que se chegue ao objetivo 

almejado. Entretanto, os Espíritos esclarecidos e elevados estão livres 
desses aparatos. Seu canal é a mente iluminada de amor.  

  
Feitiçaria ou bruxaria é uma prática mediúnica que envolve entidades 

sombrias, em atividades escusas.  

 

 555 - O que significa feiticeiro?  



   

 

 

  
R - Feiticeiro é o médium sem compromisso com o Bem. 

Costumam comercializar o trabalho espiritual. Geralmente é bastante 

egoísta e vaidoso. Considera-se acima do bem e do mal. Estão a serviço de 
Espíritos zombeteiros.  

  

A cura acontece quando a Lei permite.  

  
556 - Têm algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar 

pelo simples contato?  

  
R - Naturalmente. Afinal o ser humano é um deus decaído. Sua 

essência é divina. Jesus curava com o toque das mãos, com o olhar e com 

a vibração da palavra. Ele dizia que nós podemos fazer o mesmo.  

   
Bênçãos e maldições  

  

A palavra falada projeta energia e tem poder de sugestão que pode 

fascinar ou mesmo hipnotizar multidões.  

  

557 - Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para 
aquele sobre quem são lançados?  

  
R - Sim, momentaneamente sobre quem estiver suscetível a esse 

tipo de influência. A palavra possui energia específica. Disse o mentor 

Lázaro: “Quando Jesus pronunciava a divina palavra Amor, os cristãos, 

embriagados de esperança e alegria, entregavam-se ao martírio...” Jesus 

iluminava os corações com Sua palavra. O contrário também acontece. 

Imagine o discurso de Adolfo Hitler ou Sadhan Hussein...  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 

 

    

Capítulo X – Ocupações e Missões dos Espíritos  
Ocupações  

Missões  

  

Ocupações  
  

Cada pessoa atrai o que deseja ou merece.  

  

558 - Os Espíritos têm outra coisa a fazer além de melhorar-se 
pessoalmente?  

  
R - Todas as atividades e esforços devem convergir para o processo 

de transformação moral e iluminação interior. A força de atração está 

presente em toda a parte; porém, tudo está integrado na Ordem Cósmica. 

Quando alguém se ilumina, o Universo agradece. Essa luz vibra no 
Infinito.  

  
O mal indiretamente trabalha para a supremacia do Bem, embora 

seus agentes tenham que ser penalizados pela própria Consciência.  
  

559 - Os Espíritos inferiores ou não evoluídos desempenham 
alguma função útil no Universo?  

  
R - Todos somos úteis e necessários na Obra divina. A organização 

cósmica é perfeitamente econômica. Em verdade, até o mal trabalha para 

o bem. Na biodiversidade até as folhas mortas têm sua função.  

  
Em toda parte existem funções e atribuições.  

  

560 - Tem atribuições especiais cada Espírito?  

  
R - A principal atribuição de todos nós, encarnados ou 

desencarnados, consiste em tudo fazer para despertar nosso potencial 

divino. Disse Jesus: “Fazei brilhar vossa luz.” Para isso não é necessário 

conhecer tudo, falar todas as línguas. É preciso tão somente desenvolver 

em nós o amor e a sabedoria.  

   
A evolução é semelhante às escadarias de um templo.  

  



   

 

 

561 - São permanentes para cada um e estão nas atribuições 

exclusivas de certas classes as funções que os Espíritos desempenham na 
ordem das coisas?  

  
R - Todas as criaturas devem envidar esforços para subir os 

degraus da perfeição. Na Obra divina não há exclusão nem privilégios. Não 

é o caso de ter que desenvolver todas as habilidades e ocupar todas as 

funções. Precisamos apenas entrar espontaneamente na Ordem do 
Universo e assumir o que for da Vontade Maior.  

  
Vida é movimento. Repouso absoluto significa morte.  

  
562 - Já não tendo o que adquirir, os Espíritos da ordem mais 

elevada se acham em repouso absoluto, ou também trabalham?  

  
R - Estamos tentando aqui entender o inconcebível. Tudo o que 

nos cabe dizer sobre isso é o seguinte: Quando houvermos atingido a 

perfeição, ocuparemos funções específicas nas harmonias do Universo. 

Seremos por assim dizer, notas na grande e dinâmica sinfonia da 

imensidade. O Universo então terá se transformado em paraíso perfeito. 

Estaremos vivendo plenamente na luz divina. Em nossa atual condição, 
isto é o que podemos deduzir e imaginar.  

  
Os Espíritos do Bem estão e estarão sempre ocupados.  

  
563 - São incessantes as ocupações dos Espíritos?  

  
R - Sim. A ocupação dos Espíritos estará vinculada a atividades 

cada vez mais prazerosas. Portanto, jamais haverá fadiga ou ociosidade. 

Nas Esferas mais altas trabalho é sinônimo de alegria.  

  
Psicólogos, terapeutas, enfermeiros, médicos, educadores, voluntários 

do bem em serviços diversos estão sempre ocupados nas colônias 

espirituais.  

  
564 - Haverá Espíritos que se conservem ociosos, que em coisa 

alguma útil se ocupem?  

  
R - Há muita semelhança entre o Plano Físico e o Espiritual. Os 

psicólogos que se formam e trabalham na Crosta do planeta encontram 

muitas oportunidades de trabalho do Lado de Lá. Existem Espíritos 



   

 

 

irrequietos e afoitos assim como há os indiferentes e ociosos. Mas, a 
evolução é lei universal e imparcial.  

  

Os quadros vivos e belos da Natureza terrestre são apenas cópias.  

  

565 - Atentam os Espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles 

se interessam?  

  
R - Os Espíritos elevados são apreciadores da Arte até porque a 

Arte, em todas as suas modalidades, reflete os sentimentos que vão se 

desenvolvendo e se sublimando com o passar do tempo. Se a Natureza na 

Terra é cópia do que existe noutros mundos, a arte cultivada pelos homens 

é cópia da cópia. De qualquer maneira é um convite ao despertar da 
sensibilidade e da criatividade.  

  
Os ciclos de toda a criatividade são sucessivos e progressivos.  

  

566 - Um Espírito, que haja cultivado na Terra uma especialidade 

artística, que tenha sido, por exemplo, pintor, ou arquiteto, se interessa de 

preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção 
durante a vida?  

  
R - A tendência do Espírito na sua caminhada evolutiva é fazer o 

melhor possível e seguir adiante. De ciclo em ciclo surgem novas 

oportunidades, de modo que o ontem é página virada. O essencial é 
acompanhar as mudanças e a dinâmica da vida.  

  
Fazemos parte de uma sociedade interexistencial.  

  

567 - Costumam os Espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e 
ocupações?  

  
R - Sim. Tomemos cuidado. Espíritos levianos e desocupados 

andam por toda parte. Às vezes, numa simples brincadeira ou bate-papo, 

nas ruas, no trabalho, no clube ou em qualquer outro lugar, Entidades se 
aproximam para interferir negativamente.  

  
Missões  

  

Uns assumem mandatos; outros, tarefas mais simples.  

  



   

 

 

568 - Os Espíritos, que têm missões a cumprir, as cumprem na 
Espiritualidade ou encarnados?  

  
R - Oportunidades de trabalho estão em todos os lugares, aqui e 

além. Qualquer atividade educativa se torna extremamente necessária. Na 

Obra reveladora de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, temos essa 

demonstração. Espíritos se ocupam nos mais variados setores. Os menos 

elevados assumem tarefas mais simples; os mais evoluídos desempenham 
trabalhos mais complexos. Entretanto, toda ocupação no bem é honrosa.  

  

O campo para a sementeira do bem é vastíssimo. Todos tem acesso.  

  

569 - Em que consistem as missões de que podem ser encarregados 
os Espíritos no Plano invisível?  

  

R - Imaginemos o Universo no seu lado físico e na sua dimensão 

espiritual, povoado de trilhões e trilhões de seres, vivendo, sofrendo, 

servindo e lutando nos mais variados ambientes e níveis de evolução... É 

impossível visualizar o infinito. Nesse campo vastíssimo, povoado de 

vidas, nas águas, no solo, nas florestas e no ar, todos são convidados e 
convocados a trabalhar e progredir.  

  
A hierarquia no Plano Espiritual é fundamentada nos valores éticos, 

morais e intelectuais. Os menos competentes precisam de chefes e 

líderes.  

  
570 - Os Espíritos percebem sempre os trabalhos que lhes compete 

executar?  

  
R - Os mais simples precisam de chefe que lhes oriente e lhes dê 

ordens. A liberdade de decisão e a capacidade de desempenho são 
proporcionais ao nível de conhecimento e de experiência.  

  
Os Missionários da Luz vivem e trabalham em sintonia com o 

Universo.  

  
571 - Só os Espíritos elevados desempenham missões?  

 

R - Convencionou-se achar que missão é somente o trabalho 

realizado por Espíritos elevados. Mas esse não é o sentido real do vocábulo. 

Missão é qualquer incumbência que alguém assume e que deve ser levada 

a sério. Qualquer pessoa ou Espírito mais ou menos competente pode levar 



   

 

 

a cabo as mais diversas missões, entretanto – é claro! – a missão de 

responsabilidade pública, que envolve conhecimento, habilidades e 

confiança só deve ser entregue a Espíritos de reconhecida elevação. É nesse 

sentido que são vistos os chamados missionários.  

  
A liberdade é um direito e uma necessidade.  

  
572 - A missão de um Espírito lhe é imposta, ou depende da sua 

vontade?  

  
R - Se for de maior grandeza, resulta sempre de um acordo. 

Quando o respectivo trabalho é de real necessidade e para o bem de todos, 

o Espírito indicado sonda a Consciência, ouve os amigos e aceita os 

desafios.  

  
A prática e a divulgação do Bem é dever de todos aqueles que já 

despertaram. Dever que se transforma em alegria.  

  
573 - Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados?  

  
R - São diversas as áreas de atuação. Pode ser nas Ciências, na 

Política, na Educação, nas Artes, na Religião, nos Esportes, na 

Mediunidade e até nas áreas empresariais ou familiares. O Espírito que 

assume um projeto mais abrangente deve estar preparado e decidido. É 
sempre alguém com um passado de ricas experiências.  

  
Assim como acontece numa prova de atletismo, também existem os 

Espíritos vencedores e os fracassados ou retardatários.  

  
574 - Qual é a função das criaturas voluntariamente inúteis?  

  
R - Essas pessoas ensinam o que não se deve fazer. São 

retardatárias na caminhada evolutiva.  

  
O compromisso maior do homem é com sua própria transformação 

espiritual.  

  
575 - As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que 

missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta 

palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância 

sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer 

que um homem tenha realmente na Terra uma determinada missão?  



   

 

 

  
R - A missão propriamente dita, isto é, no sentido maior do termo, 

tem duas características: compromisso com o bem comum e continuidade. 

O missionário é pessoa que pensa e vive acima de seus interesses pessoais. 
Faz o melhor possível, abraçado ao ideal de servir.  

  

Os Espíritos predestinados a realizar grandes obras se revelam desde 

cedo.  

  

576 - Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens 
que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento?  

  
R - Geralmente a missão é aceita e planejada no Plano Espiritual, 

ou seja, antes da reencarnação. Nem todos têm consciência disso, mas, por 
intuição, sentem o peso da responsabilidade assumida.  

  
O planejamento é fundamental em todo empreendimento voltado para 

o bem da humanidade.  

  
577 - Quando um homem faz alguma coisa útil, fá-la sempre em 

virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem 

predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista?  

  
R - É muito difícil o homem cumprir à risca o que foi planejado. 

Há sempre desvios até porque a lembrança do que aconteceu no Mundo 

Espiritual está obscurecida no cérebro. Há casos em que o missionário 

produz menos do que o prometido, e também ocorre o contrário quando o 

Espírito vai além, chegando a surpreender seus amigos e mentores.  

  
Em meio a tantas e difíceis provas que o mundo impõe, muitos 

Espíritos predestinados a realizações nobres fracassam.  

  
578 - Poderá o Espírito falir na sua missão?  

  
R - Isso acontece quando o Espírito ainda duvida ou vacila nas suas 

decisões e no seu ideal. Porém, se o missionário traz na alma as marcas do 
Cristo é inviabilizada qualquer possibilidade de fracasso.  

  
Há sempre uma margem de desvios e erros prevista nos planejamentos 

de reencarnação.  

  



   

 

 

579 - Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como 

se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse 
geral a um Espírito capaz de falir?  

  
R - Não imaginemos Deus à semelhança de uma autoridade 

humana que tudo sabe. A missão é aceita nalguma organização espiritual e 

tudo é previsto segundo as possibilidades e limitações do Espírito. 
Possibilidade de erros sempre há.  

  

O ser humano pode e deve sonhar alto, tem seu potencial de realização, 

mas vive sempre cercado de limitações, próprias da sua condição 

evolutiva.  

  
580 - O Espírito, que encarna para desempenhar determinada 

missão, tem apreensões idênticas às de outro que volta ao mundo por 
provação?  

  
R - Sim. O Espírito, mesmo sendo de reconhecida elevação, 

condicionado ao corpo físico, tem suas limitações e fragilidades. Contudo, 

sabe superar dificuldades e conflitos. Ele sabe o que quer. É determinado.  

  
Todo grande homem está sujeito a cometer equívocos. ‘Cavalo que 

trota está sujeito a tropeços’. Ditado popular.  

  
581 - Certamente desempenha missão os homens que servem de 

faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, 

porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, 

propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses 
homens?  

  
R - O andarilho, por mais experiente que seja, diariamente 

encontra surpresas. Se o Espírito não é perfeito, sempre há possibilidades 

de desvio e quedas. O super-homem oscila entre o passado – seu 

inconsciente individual pretérito – e o futuro – seu superconsciente. 

Conflitos, em algum nível, sempre existem. Os menos evoluídos derrapam 

e caem; os mais evoluídos, mesmo que escorreguem, desequilibram-se mas 
não caem.  

  
Todo pai e toda mãe, antes mesmo de gerar filhos, deve saber que o 

processo educativo do homem começa em casa, onde os pais 

desempenham função de educadores.  

  



   

 

 

582 - Pode-se considerar como missão a paternidade?  

  
R - Paternidade como missão, verifica-se apenas em alguns casos. 

De modo geral é tão somente compromisso que deve ser levado a sério até 

porque nossos filhos são almas que nos compete conduzir pelo caminho do 

bem. Portanto, o dever primordial dos pais é educar os filhos, preservando 
o ambiente do lar e os valores da família.  

  
Os filhos são colocados em nosso caminho para receber as orientações 

necessárias a uma vida digna e venturosa.  

  
583 - São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que 

envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram?  

  
R - Nem sempre. Nossos filhos são Espíritos. Cada um traz sua 

história de conquistas e quedas. Os pais que dão o melhor possível pela 

educação dos filhos, com palavras e exemplos, havendo eventual desvio de 

comportamento, o problema poderá ser atribuído tão somente à rebeldia de 
quem não deu ouvidos aos educadores de casa.  

  
Gente bem sucedida – conquistadores e líderes em vários setores da 

sociedade podem estar fascinados pelo status do poder transitório.  

  
584 - De que natureza será a missão do conquistador que apenas 

visa satisfazer à sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não 
vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando?  

  
R - Missão, segundo as Leis Divinas, é basicamente compromisso 

maior com o Bem.  

  

  

  



   

 

 

Capítulo XI - Os Três Reinos   
Os minerais e os vegetais   

Os animais e o ser humano   

Metamorfose  

  

Os minerais e os vegetais  
  

Os reinos da Natureza se integram e se diluem nos ciclos evolutivos da 

vida.  

  
585 - Que pensais da divisão da Natureza em duas classes: a dos 

seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana 

forma uma terceira classe. Qual destas divisões é preferível?  

  
R - Ampliemos nossa visão, considerando maior diversidade de 

ciclos evolutivos:  

1º - Reino mineral  

2º - Reino vegetal  

3º - Reino animal  

4º - Reino hominal  

5º - Reino espiritual  

6º - Reino angelical  

7° - Reino crístico  

Descortinamos assim um vasto horizonte de reflexões e 

pesquisas, cuja abordagem fica a critério do leitor disposto a avançar pelo 

espaço de conhecimentos mais profundos.  

  
Todas as plantas têm vigor, beleza, vida e utilidade.  

  
586 - Têm as plantas consciência de que existem?  

  
R - Não. A auto descoberta - consciência do eu sou - nasce no reino 

hominal. É quando, consequentemente desabrocha o livre-arbítrio.  

  
Já está demonstrado e provado que as plantas são dotadas de 

sensibilidade capaz de perceber e identificar a aura das pessoas que 

delas se aproximem.  

  

587 - As plantas experimentam sensações? Sofrem quando as 
mutilam?  

  



   

 

R - Sim. As plantas possuem sensibilidade. Reagem ao meio 

ambiente, aos animais e ao ser humano. Sentem as energias que lhes são 

irradiadas e reagem adequadamente.  

  
Atração e afinidade são duas leis que andam juntas. Cada um atrai 

aquilo que deseja.  

  
588 - Independe da vontade delas a força que as atrai umas para 

as outras?  

  
R - Sim. A força da atração e a lei da afinidade vigoram em toda 

parte da Natureza e do Universo. Os semelhantes se atraem naturalmente.  

  
Vibra na planta a mônada que um dia estará, de esfera em esfera, 

noutros níveis de evolução, viajando pelo Infinito.  

  

589 - Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, 

executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos 

casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos 

lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo 

que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São 

dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma 

classe intermediária entre a Natureza vegetal e Natureza animal? 

Constituem a transição de uma para outra?  

  
R - A planta, de qualquer espécie ou família, possui latente o 

princípio vital, ou seja, a semente da inteligência, que dá seus primeiros 

sinais. Na variedade vegetal, assim como em todas os seres e coisas, existe 

uma escala de evolução; por isso, há plantas mais e menos sensíveis. Aí 

também já existem rudimentos de vontade – vontade movida pelo instinto 
de sobrevivência.  

  
É o instinto de sobrevivência que impulsiona o ser nos movimentos de 

adaptação e expansão.  

  
590 - Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de 

conservação, que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar 

o que lhes possa ser nocivo?  

  
R - Sim. Já se manifesta aí o instinto de sobrevivência que reflete 

a Lei de Evolução. Já se sabe que pode haver empatia entre as plantas, os 
animais e o ser humano.  

  



   

 

Pedras e plantas não servem apenas para jardins. São componentes de 

ecossistema desse ser gigantesco denominado Terra, e podem ter 

utilidades diversas no vasto campo da ciência laboratorial.  

  
591 - Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais 

perfeita, como os outros seres?  

  
R - Nos mundos mais evoluídos as pedras são mais simétricas e 

brilhantes, as plantas, mais sensíveis e viçosas, os animais não são 

agressivos, e o ser humano tem mais beleza física e espiritual. Todos esses 

seres, pertencentes aos diversos reinos, estão em constante e natural 

transformação evolutiva, de sorte que um dia eles mudam de reino, 

gradativamente. Não esqueçamos que o Todo é emanação divina e todos 

os seres indistintamente caminham de volta à Casa Paterna. A evolução 
conduz tudo e todos de volta para a espiritualidade original.  

  

Os animais e o ser humano  
  

O instinto animal faz parte dos irracionais e de todos os demais seres 

que vivem encarnados na Terra.  

  
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?  

  
R - Essa demarcação, isto é, essa linha limítrofe é tênue. O que se 

pode afirmar é que os animais são nossos irmãos mais novos. Existe na 

maioria dos seres humanos resíduos do Reino Animal. É o instinto animal 
que deve ser transmutado e educado paulatinamente.  

  
Em todos os seres da grande fauna que vibra nos variados espaços do 

Planeta a inteligência cintila como minúsculas estrelas.  

  
593 - Poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto?  

  
R - O instinto está presente nos animais e no ser humano. Nos 

animais existem lampejos de inteligência como no ser humano comum 

brilham sinais de intuição.  

  



   

 

Os animais se comunicam inteligentemente, recebendo, inclusive, 

notícias e avisos da mãe Natureza. O ser humano é que ainda não 

aprendeu a linguagem dos animais.  

  
594 - Têm os animais alguma linguagem?  

  
R - A ciência tem confirmado que os animais se comunicam, na 

terra, no ar e até embaixo d’água, nos oceanos. Já está provado que os 

golfinhos, as baleias e outros animais emitem sons comunicativos entre 
eles. Isso indica uma forma rudimentar de comunicação e inteligência.  

  
Os irracionais não possuem livre-arbítrio porque ainda não 

aprenderam a discernir conscientemente.  

  

595 - Gozam de livre-arbítrio os animais, para a prática dos seus 
atos?  

  

R - Não. Livre-arbítrio pressupõe senso de responsabilidade, que 

resulta do discernimento perante o bem e o mal. Animal não faz esse tipo 

de reflexão, portanto, não responde pelos atos praticados.  

  

Tendência à imitação existe entre todos os seres irracionais e também 

racionais.  

  
596 - Donde procede a aptidão que certos animais denotam para 

imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas 

aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais 

analogia com a humana?  

  
R - Todos os animais, na medida em que interagem com o ser 

humano, passam a assimilar o que veem e ouvem, e tentam imitar conforme 

as limitadas possibilidades de cada um. Os gorilas são os mais próximos 
do reino hominal.  

  
Nada é independente. Corpo não vive sem o princípio inteligente. Tudo 

está interligado. Corpo e alma, pensamento e ação, planetas, estrelas, 

galáxias, Deus e universo.  

 

597 - Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes 

faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio 

independente da matéria?  

  



   

 

R - Sim. O animal é um ser espiritual encarnado. Somos irmãos. A 

distância evolutiva entre o animal e o ser humano certamente equivale à 

diferença entre o homem comum e o anjo. A relação afetiva que se 

estabelece entre o ser humano e os animais domésticos evidenciam certa 
semelhança ou familiaridade.  

  
Os animais sobrevivem depois da morte do corpo. Do Outro Lado 

também existem fauna e flora, campos, florestas e montanhas.  

  
598 - Após a morte, conserva a alma dos animais a sua 

individualidade e a consciência de si mesma?  

  

R - O animal não tem, na sua generalidade, consciência de sua 

individuação original, contudo à semelhança do ser humano, sobrevive à 
morte física.  

  
A reencarnação é um trabalho que envolve organizações voltadas para 

planejamento genético e psicológico. Mas, à semelhança de fábricas de 

automóveis e outros meios de transporte, a produção pode ser em série 

para atender a grandes demandas. É o que acontece com a 

reencarnação de animais.  

  
599 - À alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em 

que deva encarnar.  

  
R - Não. Isso é compulsório. Animal, encarnado ou desencarnado, 

não possui discernimento. Nesse caso, obedece ao comando das Leis 

universais. Na alternância cíclica da evolução, as almas animais vão e vêm, 

e nessa movimentação vai ocorrendo uma certa elaboração psíquica e o 

consequente surgimento de caracteres mais aprimorados tanto no corpo 

quanto no psiquismo.  

  
Nossos irmãos mais novos, os animais, quando desencarnam passam a 

integrar outra biodiversidade.  

  
600 - Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal 

sobrevive depois da morte à semelhança do que ocorre com o ser humano?  

 

R - O que se sabe é que os animais desencarnam, mantêm sua 

individualidade e passam a integrar outra biodiversidade extrafísica. 

Certamente existem mecanismos e organizações que providenciam o 
necessário retorno a um corpo carnal.  

  



   

 

A evolução no Universo funciona em tudo e em todos os seres. É 

imparcial e convergente.  

  

601 - Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei 

progressiva?  

  

R - Naturalmente. Voltamos a afirmar que a evolução é lei 

imparcial e universal. Os irracionais um dia serão inteligentes, assim como 
os seres humanos serão puramente intuitivos.  

  
Deus seria injusto se não houvesse razão para o sofrimento dos 

animais. A dor é combustível da evolução.  

  
602 - Os animais progridem, como o homem, por ato da própria 

vontade, ou pela força das coisas?  

  
R - Progridem naturalmente, no ritmo das leis naturais, tendo a dor 

como impulsionadora da evolução. Só isso justifica o sofrimento dos 
animais.  

  
Nas Esferas superiores os animais são mais evoluídos, portanto, mais 

sensíveis. Contudo, mesmo na Terra eles sentem a presença da 

Espiritualidade Divina. A inocência e a simplicidade abrem esse canal.  

  
603 - Nos mundos superiores os animais conhecem a Deus?  

  
R - Os animais de todas as espécies e em todos os mundos sentem 

Deus. Não sabem disso, não conseguem racionalizar, contudo, sentem 
agradavelmente a presença de Deus.  

  
Os peixes, saindo d´água, aprendem a rastejar, depois, desenvolvem 

asas e passam a voar. Do átomo ao Cristo existem caminhos 

ascendentes.  

  

604 - Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos 

mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus 

criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que 

parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as 

suas obras revelam.  

  
R - Repetimos aqui uma figura de linguagem tipicamente humana: 

Todos os seres do Universo, do micro ao macrocosmo, formam a família 

de Deus. Essencialmente, todos somos anjos. Marchamos da 



   

 

potencialidade para a realidade, da utopia para a realidade mediante leis 

que convergem para a grande Unidade. A Lei de evolução não exclui 

ninguém.  

  
Somos seres espirituais conscientes e inteligentes vivenciando 

temporariamente uma experiência humana.  

  
605 - A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de 

contato entre a alma dos animais e a do homem?  

  
R - Sim. Esta pergunta dá margem à seguinte reflexão: O ser 

humano é Espírito num corpo animal. No corpo animal ou carnal está o 

instinto não racional, que não deve ser negado e sim domado, educado. 

Desse instinto fazem parte o paladar e a sexualidade morfológica, fontes 
de prazeres que ainda não foram superados. Esta é a realidade humana.  

  
Todos nós, na Terra, estamos em trânsito, das sombras para a luz. A 

vida humana é um túnel.  

  
606 - Considerando-se todos os pontos de contato que existem 

entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui 

duas almas: a alma animal e a alma espiritual e que, se esta última não 

existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra: que o animal é um 

ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma inteligente? Dessa 

maneira de ver resultaria serem os bons e os maus instintos do homem 
efeito da predominância de uma ou outra dessas almas?  

  
R - O dualismo não deve vigorar em nossa visão sobre o conteúdo 

do Universo. Duas almas não podem habitar o mesmo corpo. Observemos 

uma vez mais o seguinte: Tudo emanou de Deus. Somos centelhas dessa 

luz especial. Todas as almas são da mesma substância. As diferenças 

decorrem da diversidade de níveis evolutivos. Se somos filhos do Grande 
Espírito, logo, somos seres especiais.  

  
Os animais estão a despertar a inteligência assim como o ser humano 

está desenvolvendo a intuição.  

  
607 - Donde tiram os animais o princípio inteligente?  

  
R - A fonte é a mesma. Antes de nos tornarmos gente e formarmos 

uma humanidade, éramos irracionais. Uns fizeram sua caminhada aqui 
mesmo; outros, noutros mundos.  

  



   

 

O Espírito guarda em si o filme de todo o seu passado arquimilenar.  

  
608 - O Espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas 

existências na História da humanidade?  

  
R - A memória vai se apagando na medida em que o ser muda de 

ciclo evolutivo. Cada reino tem seu arquivo. Não há razão para guardar 

imagens de bilhões de anos. No processo evolutivo tudo que é inútil vai se 

apagando até porque o Espírito precisa voltar à simplicidade e leveza de 
sua origem celestial.  

  
O ser humano é herdeiro dele mesmo. Muitos ainda vivem com a 

mente na sombra do passado.  

  
609 - Uma vez no período da humanidade, conserva o Espírito 

traços do que era precedentemente, quer dizer: do estado em que se 
achava no período a que se poderia chamar pré-humano?  

  
R - Sim, por algum tempo. Observe que existem pessoas com 

traços fisionômicos semelhantes aos primatas.  

  
Nem Deus está fora de Sua emanação, ou seja, do Universo. O espírito 

do Todo está em tudo. Isto é monismo.  

  
610 - Ter-se-ão enganado os Espíritos que disseram constituir o 

homem um ser à parte na ordem da Criação?  

  
R - Certamente. Espírito também se engana e erra. Os mais 

evolvidos sabem mais e se comunicam melhor quando encontram 

condições favoráveis no médium que utiliza para se manifestar. Acontece, 

portanto, essa dificuldade; daí a necessidade do estudo e do 

desenvolvimento correto da mediunidade.  

 

Metamorfose  
  

Tudo e todos vivemos na grande Ordem. Ninguém volta a ser o que foi 

num reino pregresso. A vida, a cada dia, descortina novos horizontes.  

  

611 - O terem os seres vivos uma origem comum no princípio 
inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose?  

  
R - Não. Nem todos tiveram que passar pelos reinos inferiores. A 

metempsicose prega a possibilidade do homem voltar a ser animal, muito 



   

 

embora depois da morte determinadas pessoas, embrutecidas pela 

crueldade e pela sexualidade depravada, possam ter o perispírito 

deformado à semelhança de alguns animais. Porém, retroceder ao reino 

animal é hipótese completamente descartada. As deformidades do 

perispírito são transitórias. Tudo volta ao normal assim que o Espírito areja 
a mente e reeduca seus sentimentos.  

  
O perispírito, no Plano Espiritual, pode, temporariamente, retroceder 

a formas animalescas, constrangido por um comportamento 

primitivo, mas a reencarnação segue sempre uma tendência evolutiva.  

  
612 - Poderia encarnar como animal o Espírito que animou o 

corpo de um homem?  

  
R - Não. Caímos sempre para frente. Deus é um centro magnético 

que nos atrai para o seu campo de perfeição e felicidade.  

  
Temos gravados em nosso inconsciente individual e coletivo, 

arquétipos da evolução planetária.  

  
613 - Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não 

terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas 
diferentes existências?  

  
R - A teoria da metempsicose nasceu do medo de ser 

rigorosamente punido em face de um comportamento animalesco do qual 

as pessoas já deviam ter se libertado.  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



   

 

 

TERCEIRA PARTE  
  

AS LEIS DA VIDA  
  
Capítulo I – A Lei Divina ou Natural   
Caracteres da lei natural  

O conhecimento da lei natural  

O Bem e o Mal  

Diversidade da lei natural   

  

Caracteres da lei natural  
  

A Lei natural ou divina é o pensamento cósmico que ilumina e rege 

todos os fenômenos da vida, no Infinito.  

  
614 - Que se deve entender por lei natural?  

  
R - O Universo é regido por uma lei geral. Essa Lei não foi 

decretada pelo homem nem é artificial; é natural e manifesta em toda a 

parte a vontade soberana e imutável de Deus. A lei básica é a evolução 

universal. Dela deriva uma infinidade de outras leis que regem os diversos 

setores da vida em todos os mundos. Digamos que existem leis e sub leis, 

isto é, princípios, regulamentos, normas, regras. O conjunto de tudo 

chama-se constituição, em cujo seio existe a Ordem Absoluta que é 

determinística.  

  
A Lei existe para garantir e manter a Ordem em tudo.  

  
615 - É eterna a lei de Deus?  

  
R - Sim. É a lei que equilibra e transubstancia tudo quanto existe 

no Infinito e, necessariamente impõe ordem. Portanto, é eterna. Se essa Lei 

vigorasse por tempo determinado, depois tudo se transformaria em caos. A 
Lei é mantenedora da Ordem.  

  
Deus não muda. Não desiste de nada e não toma nenhuma decisão. 

Deus é absoluto.  

  
616 - Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos 

homens o que noutra época lhes proibiu?  

 



   

 

R - Deus não age à semelhança do ser humano. A moral é um dos 

requisitos dessa lei. No plano consciencial a Lei atua de acordo com o grau 

de conhecimento e responsabilidade de cada ser.  

  

A moral e a ética são exigências e apanágio da Consciência Cósmica.  

  

617 - As Leis Divinas têm outro sentido que não seja moral?  

  

R - A Lei básica chama-se evolução, que expressa justiça e amor 

as demais - leis secundárias - preferimos denominá-las de princípios. 

Imagine uma árvore. O tronco, a partir da raiz, simboliza a evolução; os 

galhos são os princípios ou leis secundárias.  

  
Quando se fala em Unidade se pensa em universalidade.  

  
618 - São as mesmas para todos os mundos, a Lei divina?  

  
R - A Lei é única para todos os seres, fenômenos e coisas, em todos 

os mundos. Afinal, a distinção entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, 

o acerto e o erro, é a mesma em toda parte. O Universo infinito com todas 
as suas dimensões e ciclos evolutivos é o corpo de Deus.  

  

O conhecimento da lei natural  
  

O discernimento e a intuição, nos seus diversos níveis, nos permitem 

identificar a Vontade divina, isto é, a Lei suprema.  

  
619 - A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem 

Sua Lei?  

  
R - Sim. A intuição que nos permite refletir a Consciência 

Cósmica, propicia esse conhecimento. Entretanto, a percepção mais 

profunda da Lei, isto é, da Vontade Soberana, exige pureza de sentimentos.  

  
O Espírito desencarnado, normalmente tem os sentidos e as faculdades 

mais abertos.  

  
620 - Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei 

de Deus do que depois de encarnada?  

  
R - A maioria. O ser desencarnado é mais transparente. Ainda que 

não seja tão evoluído, está normalmente mais próximo da Verdade. O fato 



   

 

de saber que é imortal abre-lhe a mente para o conhecimento e o esforço 
pela sua transformação moral.  

  
A Lei está refletida em todas as coisas, em todos os lugares e em todos 

os momentos.  

  
621 - Onde está escrita a lei de Deus?  

  
R - A Lei Divina ou natural está grafada em tudo. Ela é mais 

perceptível na dimensão da nossa mente. Essa lei é o que também 

chamamos de Consciência Cósmica. Cada pessoa percebe intuitivamente 

o que está determinado. O indivíduo possui um espelho – sua mente – 

capaz de refletir o conteúdo da grande Lei.  

  
Existem homens e mulheres, detentores de mais elevado nível de 

consciência, cujo principal trabalho consiste em acender lâmpadas 

onde quer que estejam.  

  

622 - Deus a certos homens confiou a missão de revelarem a Sua 

Lei?  
  

R - Os missionários do Bem estão sempre a nos mostrar o caminho 

da Luz. São pregadores, escritores, cientistas, descobridores, médiuns que 

falam diretamente à alma do povo. Isso vem acontecendo desde os tempos 
mais remotos.  

  
Os verdadeiros missionários ou apóstolos são reconhecidos pela luz 

que trazem na palavra e nas atitudes.  

  
623 - Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não 

se têm enganado algumas vezes, fazendo falsas revelações e desorientando 
as pessoas?  

  
R - É o que têm praticado os falsos pregadores e falsos profetas. 

Eles sabem enganar e extorquir. São oportunistas que abusam da carência 

e da fragilidade do povo. Eles não estão enganados em relação à Lei. Na 
verdade são enganadores. Oportunamente responderão pelos seus atos.  

   

Os emissários de Deus têm na personalidade o brilho das estrelas.  

  
624 - Qual o caráter do verdadeiro profeta?  

  



   

 

R - Atualmente não se fala tanto em profetas. É uma denominação 

bíblica aplicada aos médiuns que faziam previsões sobre a vida de pessoas 

e comunidades. O verdadeiro médium é pessoa realmente dotada de 

faculdades que lhe permitem estabelecer intercâmbio com o Mundo 

Espiritual. Apenas isto. O mundo está cheio de médiuns. Nisso não há nada 
de especial, a não ser que a pessoa faça dessa possibilidade um apostolado.  

  
O planeta Terra possui uma luz diferente, que clareia nossas mentes e 

nossos passos no rumo da perfeição. Essa luz espiritual é o Cristo 

Jesus.  

  
625 - Qual o tipo mais perfeito que Deus apresentou ao homem, 

para lhe servir de guia e modelo?  

  
R - Sem dúvida alguma, Jesus – o médium por excelência e Divino 

mestre da humanidade. O homem perfeito, que soube acender sua luz para 

dissipar as trevas da ignorância humana. Ele próprio disse: “Eu sou a luz 
do mundo.”  

  
Espíritos superiores reencarnaram na Terra, em todos os séculos, 

divulgando mensagens de sabedoria, amor e paz.  

  
626 - Só por Jesus foram reveladas as Leis divinas e naturais? 

Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os 

homens o tiveram?  

  
R - Antes dEle a humanidade contou com missionários e profetas 

que, adaptados à respectiva cultura e tradições, falaram de amor, sabedoria 

e paz. Entre esses luminares, podemos citar Moisés, Sidarta Gautama, Lao 
Tse Tung e outros...  

  
Os Missionários da Luz, sempre que necessário, voltam ao nosso 

mundo para reascender as chamas do ideal libertador.  

  
627 - Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual 

a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais 
alguma coisa?  

 

R - Jesus adaptou sua mensagem à psicologia de sua época, tendo 

que respeitar as limitações culturais do povo. Porém, abaixo de Deus tudo 

muda. A revelação é progressiva. Por isso, é necessário que os Espíritos e 

os espíritas falem a linguagem da atualidade sem afastar a simplicidade. 

Nos últimos tempos o panorama cultural e científico do mundo mudou e 



   

 

se ampliou extraordinariamente. Precisamos estar atualizados sem perder 
a essência.  

  

A Verdade sempre cintilou no espaço mais profundo da alma humana.  

  

628 - Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda 
gente?  

  
R - Nada há definitivamente oculto. A nossa capacidade cognitiva 

é que possui curtíssimo espaço. O entendimento é gradual. A verdade sobre 

tudo aquilo que interessa ao homem, na sua caminhada evolutiva, sempre 

esteve ao seu alcance nele mesmo.  

  

O Bem e o Mal  
  

A moral e a ética sempre foram discutidas e difundidas nas filosofias 

e nas religiões de todas as épocas.  

  
629 - Que definição se pode dar da moral?  

  
R - A moral é um dos princípios invioláveis da evolução. Sua 

validade ou conceito está relacionado à cultura de cada povo e de cada 

época. De qualquer maneira sua base é o respeito aos direitos do indivíduo 

e da sociedade. Perante o mundo, o que é imoral pode ser legal e o que é 

ilegal pode ser moral. Enfim, as leis humanas, feitas muitas vezes para 

atender interesses menores, precisam evoluir e convergir para a Lei 

imparcial e imutável do Universo.  

  
O que parece mal pode ser a semente do bem que, oportunamente, vai 

trazer vida nova. Exemplo: acidentes, doenças, perdas...  

  
630 - Como se pode distinguir o bem do mal?  

  
R - O bem é tudo aquilo que está em harmonia com a Consciência 

Cósmica. O que estiver nessa sintonia é bom para todos. O mal é tudo 

aquilo que causa dissonância na Ordem Divina. Havendo essa dissonância 

surge o sofrimento. O caminho da paz é o amor incondicional.  

  
O Bem é tudo quilo que resulta em benefícios concretos para a 

evolução do Espírito.  

  

631 - Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem 

do que é mal?  



   

 

  
R - Sim. Basta sintonizar a Consciência com sua mente limpa. O 

bem deixa a alma tranquila.  

  
A intuição ou mesmo o discernimento é sempre uma luz que nos ajuda 

a enxergar melhor as sutilezas da vida.  

  
632 - Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na 

apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade 
pratica o mal?  

  
R - Sim. Muitas vezes somos enganados pela emoção e pelas boas 

intenções. Daí a necessidade do discernimento em tudo, até mesmo antes 

de oferecer um prato de sopa ao necessitado. A razão nunca deve ser 
descartada.  

  
O mal que alguém nos faça jamais deve deixar a sombra do 

ressentimento em nossa alma. O ressentimento é que seria um mal.  

  
633 - A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de 

reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder do livre-
arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso?  

  
R - O bem é tudo aquilo que se harmoniza com as Leis divinas. As 

pessoas mais sensíveis respeitam o semelhante, os animais e até mesmo as 

plantas. O guia mais seguro e infalível para distinguir o bem do mal é a 

própria Consciência.  

  
O mal e todas as suas manifestações negativas são de nossa autoria. 

Deus é a fonte transbordante do infinito bem.  

  
634 - Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal 

moral. Não podia Deus ter criado a Humanidade em melhores condições? 

 

R - Sendo Deus o espírito do amor infinito, o centro da perfeição e 

da luz que ilumina e alimenta os Universos, o Absoluto; jamais poderia o 

Espírito ter sido feito de ignorância ou trevas. Todos os sofrimentos e 

males não podem ser de origem divina. Tem origem em nossa forma de 

pensar e agir. Se nos embaraçamos devemos nos libertar.  

  
As diferenças sociais, políticas e econômicas, movidas pelo espírito da 

injustiça, fazem parte do limitado sistema de vida social da Terra. Os 



   

 

cristãos têm o dever de hastear a bandeira da Justiça onde quer que 

seja necessário.  

  
635 - Das diferentes posições sociais nascem necessidades que 

não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí 

que a lei natural não constitui regra uniforme?  

  
R - A Lei é justa, perfeita e imparcial. As dores, os males e os 

conflitos diversos decorrem do desequilíbrio moral a que determinados 

Espíritos se entregam. “A sementeira é livre; a colheita, obrigatória.” – 
disse o Divino Mestre.  

  
O mal está para o bem assim como as trevas estão para a luz.  

  
636 - São absolutos, para todos os homens, o bem e o mal?  

  
R - Absoluto é somente Deus, que está em tudo com Seu Amor e 

Sua Lei. O mal está tão somente no caminho dos Espíritos negligentes e 

desarmonizados. É opção individual. Contudo, o mal, em qualquer de seus 
aspectos e manifestações, é transitório. É nuvem passageira.  

  
A moral dos silvícolas reflete a sua realidade evolutiva.  

  
637 - Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se 

nutre de carne humana?  

  
R - A culpa é proporcional às intenções, necessidades, grau de 

conhecimento e consequente nível de responsabilidade. Quem sabe menos 

paga menos, quem sabe mais paga mais. O grau de culpabilidade é relativo 
ao nível de consciência e à história de cada um.  

  

O mal predomina porque o homem quer, e seu livre-arbítrio é 

respeitado.  

  

638 - Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das 

coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, nalguns 

casos, de destruir, até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, 
então, infração da lei de Deus?  

  
R - O que nos parece mal pode ser apenas o remédio amargo ou a 

cirurgia que a Lei frequentemente ministra para a necessária mudança de 

atitudes e comportamento. A história tem seu caminho. “Deus escreve 
certo por linhas aparentemente tortas.”  



   

 

  
Os legisladores e governantes incompetentes e corruptos, eleitos pelo 

voto popular, representam a vontade e as tendências da coletividade. 

Todos responderão proporcionalmente perante a Lei Divina.  

  
639 - Não sucede frequentemente resultar o mal, que o homem 

pratica, da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse 
caso, os culpados?  

  
R - Todos aqueles que movem seu corpo, suas ideias e seus senti- 

mentos na prática do mal, se comprometem negativamente. A Consciência 

reage nos mais diversos graus de culpabilidade. Ninguém é máquina. O 
discernimento é indício de inteligência e responsabilidade.  

  
A omissão e a covardia também são responsáveis pelas manifestações 

e proliferação do mal.  

  
640 - Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal 

praticado por outrem, é tão culpado quanto este?  

  
R - Há pessoas que não vendem nem fabricam drogas, não matam 

animais, porém, mantêm armas em casa, usam bebidas alcoólicas e 

cigarros. Essas pessoas participam indiretamente de atividades que noutros 

mundos são consideradas delito. Tudo aquilo que prejudica a saúde e 
denigre a alma, o bom senso indica que deve ser rejeitado.  

  
Existem variadíssimos graus de culpabilidade.  

  
641 - Será tão repreensível, fazer o mal quanto desejá-lo?  

 

R - Temos aqui um relativo grau de culpabilidade. Desejar é 

alimentar uma ideia. Pensar é causar. Portanto, quem deseja ou visualiza o 

mal para alguém está contribuindo ou arquitetando o erro. É autor ou 

coautor de um mal que, oportunamente, terá que desfazer. Pensamento é 
ação.  

  
Deixar de praticar o bem por indiferença ou inércia também é um mal.  

  
642 - Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, 

bastará que o homem não pratique o mal?  

  
R - Quem não faz uma coisa nem outra é frágil e maleável. Quem 

não decidiu não crê ou não quer se comprometer. Essa pode ser uma 



   

 

situação intermediária, mas é estacionária e imprevisível. Evoluir é 

trabalhar no Bem, iluminando mentes e corações. É isto que o Cristo 

orienta aos seus amigos e seguidores.  

  
O bem flui pelas ações, pelas palavras e pelo pensamento.  

  
643 - Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de 

fazer o bem?  

  
R - Fazer o bem é exercício de amor e dever de todos. Não há quem 

não possa ou não deva fazer algo em favor do próximo. Seja quem for, 

esteja onde estiver, em qualquer situação. Mesmo sofrendo numa 

penitenciária ou num hospital, mesmo dormindo, mesmo na hora do 

desenlace, cada um de nós pode e deve, no mínimo, balbuciar uma palavra 
de fé ou elevar aos Céus uma prece em benefício de todos.  

  
Cada pessoa está no lugar que escolheu ou aceitou.  

  
644 - Para certos homens, o meio onde se acham colocados não 

representa a causa primária de muitos vícios e crimes?  

  
R - A causa primária dos vícios e de outros males está em nós 

mesmos. Somos influenciados pelo meio familiar e social, na medida das 

provas e experiências de que precisamos em função do nosso 

amadurecimento espiritual. Responderemos naturalmente pelo mal que 

houvermos cometido assim como colheremos os frutos da felicidade que 

um dia plantamos.  

  
Numa favela ou em outro qualquer lugar onde predominem a 

violência, o roubo e o tráfico de drogas, existem pessoas do Bem que 

não se deixam contaminar.  

  
645 - Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na 

atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase 

irresistível?   
 

R - Arrastamento, sim; irresistível, não. Se realmente 

determinadas tentações fossem irresistíveis, haveria nisso verdadeira 

armadilha ou mesmo emboscada. O mal se tornaria fatalidade. Vencer nas 

provas deixaria de ser difícil para se tornar impossível. Portanto, 

concordamos com o fato de que existem atrações muito sedutoras e 

envolventes; mas, irrecusáveis, não. A prece diária renova as forças e 

ilumina o caminho.  



   

 

  
Limitações e possibilidades determinam o mérito de quem pratica o 

bem.  

  
646 - Estará subordinado a determinadas condições o mérito do 

bem que se pratique? Por outra: Será de diferentes graus o mérito que 
resulta da prática do bem?  

  
R - Sim. O mérito em determinadas conquistas é proporcional às 

facilidades encontradas ou às dificuldades superadas. Imagine, por 

exemplo, atletas que são deficientes físicos. Imagine um cego e 

tetraplégico que construiu e dirige uma instituição beneficente. Existem 
muitos casos em que o mérito se torna ostensivo e admirado.  

  

Diversidade da lei natural  
  

O amor é a essência da Lei Divina.  

  
647 - A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao 

próximo, ensinado por Jesus?  

  
R -  O Amor é tudo. Não é propriamente lei. É o sentimento 

depurado. É a matéria-prima da evolução. O amor é a aura de Deus. 

Parafraseando Mahatma Gandhi, diríamos: Se se queimassem todos os 

livros religiosos do mundo, ficando apenas a palavra Amor, a humanidade 
nada perderia.  

  
A Lei Central que impulsiona todas as coisas chama-se evolução. 

Todos e tudo têm que evoluir.  

  
648 - 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?  

  
R - Essa classificação tem apenas efeito didático. Leis, princípios, 

caminhos... A ordem é somente uma, ordem inviolável: Evoluir! Esse é o 

tronco da árvore da vida, árvore cujas raízes estão fincadas na realidade da 
matéria densa e suas flores abertas para o infinito.  

  
  
  
  



   

 

   

Capítulo II – Lei de Adoração   
Objetivo da adoração  

Adoração exterior, Contemplação  

A prece  

Politeísmo  

Sacrifícios  

  

Objetivo da adoração  
  

Na medida em que a alma se torna mais sensível passa a contemplar 

com amor e gratidão a Obra Divina. Esse gesto também se chama 

adoração.  

  
649 - Em que consiste a adoração?  

  
R - Consiste na evolução e expansão do sentimento. A adoração 

não é mental, muito menos intelectual. Apreciação ou observação é 

diferente de adoração que equivale a contemplação. Basta que o sentimento 

se eleve e se expanda para sintonizar ou se harmonizar com a essência das 
coisas e dos seres.  

  
Trazemos em nossa essência o sentimento de veneração diante da 

magnificência do Universo.  

  
650 - Origina-se de um sentimento inato a adoração, ou é fruto de 

ensino?  

  
R - Conhecemos intuitivamente nossa realidade essencial. 

Sabemos de onde viemos e para onde vamos. Sabemos que existe um Ser 

Supremo, onipresente e onisciente. Esse conhecimento, mesmo estando 

debaixo de certos condicionamentos e limitações, vem à tona, motivado 

pelas circunstâncias.  

  
Todos os povos, de todas as épocas, manifestaram e manifestam, de 

várias formas, seu reconhecimento à Providência Divina.  

  

651 - Terá havido povos destituídos de todo sentimento de 
adoração?  

  

R - Não. Todos os povos, de todas as épocas e regiões, desde as 

primeiras tribos, manifestaram e manifestam alguma religiosidade. Os 

livros que tratam da História geral e da pré-História, informam sobre rituais 



   

 

místicos relacionados à Divindade, às vezes vista na forma plural de 
deuses.  

  
A fonte originária da prece e da meditação é a própria alma.  

  
652 - Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da 

adoração?  

  
R - O sentimento de respeito ou veneração para com o 

desconhecido e o incognoscível resulta de um reconhecimento consciente 

ou inconsciente. É uma predisposição atávica, cujas demonstrações 

tornam-se cada vez mais espontâneas e informais. Contemplar o belo numa 

simples flor ou no esplendor de um entardecer, significa sintonizar Deus, 
em diferentes frequências.  

  
Adoração exterior, Contemplação  

  
Cada pessoa deve orar do jeito que lhe satisfaça.  

  

653 - Precisa de manifestações exteriores a adoração? Será útil a 
adoração exterior?  

  
R - Algumas pessoas sentem essa necessidade – precisam se 

ajoelhar diante de uma imagem de pedra ou madeira; precisam entoar 

cânticos e usar determinados paramentos. Entretanto, a adoração, 

propriamente considerada, dispensa rituais e formalidades; é uma relação 
de alma para alma, é comunhão.  

  

O que chega a Deus não é a palavra nem os rituais; é o sentimento que 

emana dos corações.  

  
654 - Tem Deus preferência pelos que O adoram desta ou daquela 

maneira?  

  
R - Tomemos cuidado com o fantasma do antropomorfismo. Deus 

não tem preferências. Deus é. Mudemos um pouco a linguagem e deixemos 

de falar de Deus como se nos referíssemos a um ser feito à nossa imagem 

e semelhança. A Espiritualidade Superior – conjunto de Entidades elevadas 

que povoam o Universo – percebe nossas energias, conduzidas pela fé, 

quando estamos em prece ou meditação. Não importa se nesses momentos 

estamos numa mesquita, num templo católico, evangélico, num centro 

espírita ou mesmo numa montanha, numa cachoeira ou numa praia, 
sozinho ou em grupo. O que importa mesmo é a elevação dos sentimentos.  



   

 

  
Todo esforço no caminho do Bem é louvável, mesmo que ainda esteja 

revestido de alguma hipocrisia.  

  
655 - Merece censura aquele que pratica uma religião em que não 

crê do fundo d’alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não 
escandalizar os que pensam de modo diverso?  

  
R - Cada um faz o que sabe e dá do que tem. Em assuntos de 

religião não se deve exigir nem cobrar nada a ninguém. Tudo deve ser 

espontâneo. A pessoa que é convidada a participar de um culto e, mesmo 

sem fé, participa em sinal de respeito aos semelhantes, pode estar dando 
um exemplo de tolerância e educação.  

  
É conveniente que haja sinceridade, pureza, amor e simplicidade nas 

práticas religiosas.  

  

656 - A adoração individual será preferível a adoração em 

conjunto?  

  
R - Há pessoas que gostam de missas, romarias, procissões e 

festivais que costumam reunir muita gente. Para essas almas, aglomeração 

constitui estímulo à fé. Outros indivíduos, porém, pensam e agem de forma 

diferente – preferem o recolhimento espiritual em estado de meditação, nos 

ambientes naturais de silêncio e quietude.  

  
Uma vida contemplativa num mundo tão necessitado de alimento, 

educação e paz, não parece racional.  

  
657 - Têm, perante Deus, algum mérito os que se consagram à vida 

contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam?  

  
R - Aquele que só em Deus pensa, que vive em estado permanente 

de meditação pode estar desenvolvendo um processo de iluminação 

interior. Por outro lado há indivíduos que se entregam nervosamente às 

práticas da caridade, tentando limpar a alma manchada em atitudes 

criminosas. Todo esforço na busca da reabilitação espiritual é válido e deve 

ser respeitado. O ideal mesmo é o caminho do meio. Um dia todos 

estaremos definitivamente nessa senda de equilíbrio.  

 

 

  



   

 

A prece  
  

A prece sentida e fervorosa é um ato prazeroso. Entretanto, fora da 

caridade não há libertação.  

  
658 - Agrada a Deus a prece?  

  
R - Não é questão de agradar ou desagradar a quem quer que seja. 

Oração ou prece é um ato de comunhão espiritual.  

  
A fé constitui a base da religião e da prece, que pode ser praticada 

mesmo fora das religiões.  

  
659 - Qual o caráter geral da prece?  

  
R - A verdadeira prece constitui uma projeção da alma na direção 

do Infinito. Nessa projeção três sentimentos devem aflorar: louvor, 
gratidão e súplica.  

  
A oração, quando se expande nas atitudes do dia-a-dia, é energia 

transformadora do destino.  

  
660 - A prece torna melhor o homem?  

  
R - Sim. O homem que ora e medita diariamente desenvolve seu 

potencial divino. Mas, a prece não deve ser ritual, apenas repetição de 

palavras e sim expressão da alma. E deve ser complementada pela vivência 

da solidariedade e enriquecida pela transformação moral e espiritual da 

pessoa e/ou do grupo.  

  
O perdão dos Céus, por assim dizer, está implícito nas oportunidades 

de trabalho regenerativo.  

  

661 - Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas 
faltas?  

  
R - Tomemos cuidado com nossa tendência ao petitório. Se a 

atitude de alguém nos feriu ou melindrou, cabe-nos perdoar e esquecer. O 

perdão é uma necessidade humana. Deus não tem que perdoar ninguém. O 

perdão está implícito na Sua Lei. Manifesta-se naturalmente na Sua 

misericórdia para com todos. Se nossos delitos fossem perdoados 

gratuitamente, não haveria justiça na Ordem Divina. A dor é técnica de 
reeducação.  



   

 

  
A prece é um momento de elevação da alma. Também pode se 

expressar como um estado de expansão da consciência.  

  
662 - Pode-se, com utilidade, orar por outrem?  

  
R - Quando, em prece, pedimos pelos nossos semelhantes, nossa 

atitude é vista com simpatia pelos Benfeitores Espirituais, que também se 

mobilizam para auxiliar aqueles ou aquelas por quem estamos rogando. 

Tudo é providenciado de acordo com o merecimento e a fé que as pessoas 
manifestem.  

  

O hábito da oração ilumina os sentimentos e fortalece o Espírito.  

  
663 - Podem as preces, que por nós mesmos fizermos, mudar a 

natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso?  

  
R - Ao invés de pedir para que sejam alteradas ou descartadas 

nossas provas, devemos pedir forças para suportá-las com dignidade. Se 

observarmos bem, veremos que Deus não atende somente a quem 
necessita, e sim, principalmente, a quem merece.  

  
A prece produz ondas de energia balsâmica e restauradora.  

  

664 - Será útil que oremos pelos Espíritos sofredores? E, neste 

caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os 
sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus?  

  
R - Está claro que os mortos são aquelas pessoas que talvez estejam 

mais vivas, isto é, mais lúcidas do que a maioria dos encarnados. A prece 

feita fervorosamente por uma ou mais pessoas, gera ondas de energia 

específica que seguem na direção predeterminada. Portanto, a prece é 

sempre útil a quem profere e para quem se pede. Ainda que seja um 
benefício relativo ao merecimento de cada um, vale a pena!  

  
O que não se acha escrito nos livros, certamente está grafado na 

Consciência.  

  
665 - Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em 

favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho?  

  
R - O Evangelho não é completo e suas traduções não são fiéis. 

Jesus não podia dizer tudo e os escribas viveram sob perseguição. Além 



   

 

disso muitos ensinos e revelações ficaram fora dos primeiros manuscritos. 

Mais tarde a Igreja Católica impôs sua tradução, subtraindo colocações que 

pudessem contrariar seus interesses.  

  
A oração dirigida a Deus ou a Jesus geralmente passa pela apreciação 

dos nossos amigos espirituais.  

  
666 - Pode-se orar aos Espíritos?  

  
R - Assim como se pode ou deve encaminhar certos requerimentos 

a autoridades competentes, o mesmo se pode fazer em relação às 

autoridades espirituais. De antemão devemos saber que tudo que os 

Mensageiros invisíveis fazem ou deixam de fazer é submetido à apreciação 
da grande Lei.  

  

Politeísmo  
  

Os filhos iluminados de Deus são autênticos representantes e canais da 

misericórdia dos Céus.  

  
667 - Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é 

uma das mais antigas e espalhadas?  

  
R - Os homens e até médiuns em diversas épocas, seitas e religiões, 

confundiram Espíritos de expressão crística com o próprio Deus. 

Imaginaram que o Universo devia, pela sua grandiosidade, ser governado 

por um grupo de deuses. Somente um não seria suficiente. O Deus cósmico 

é somente um, embora existam os cocriadores ou colaboradores em 
diferentes planos.  

  
Jesus, diante das pessoas comuns, disse: “Vós sois deuses.” No entanto, 

o Mestre não era politeísta.  

  
668 - Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos 

desde as primeiras idades do mundo, não haverá os fenômenos espíritas 
contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses?  

  
R - Exatamente. Espíritos superiores assim como visitantes de 

outros planetas eram tidos como deuses ou eleitos deuses, assim como a 

Igreja passou a fazer no processo de santificação. Seres especiais, nos 

tempos remotos recebiam o título de deuses; mais tarde, santos.  

  



   

 

Sacrifícios  
  

Deus é a fonte do amor. Os sentimentos e práticas que não expressam 

amor, não provém de Deus.  

  
669 - Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios 

humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais 

coisas pudessem agradar a Deus? De modo que os sacrifícios de animais 
precederam os sacrifícios humanos?  

  
R - O sentimento de culpa ou pecado deu origem ao sacrifício ou 

mortificação imposto a si mesmo e aos outros. Jesus precisou falar de 

perdão para que o homem começasse a mudar seu conceito em relação ao 

próximo e à Lei Divina. A justiça sem amor tomou forma de vingança e 

sacrifício, que se estendeu aos pobres animais. Essa mistura de ignorância 

e crueldade ganhou dimensão maior sob o império da Igreja Romana nas 

sombras da Santa Inquisição.  

  

Deus é o espírito do amor que exala a verdadeira alegria.  

  
670 - Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus 

os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção?  

  
R - Fanatismo. Jamais o sofrimento infringido a quem quer que 

seja poderia ser agradável a alguém dotado de bom senso. A tortura, sob 

qualquer pretexto, é produto do mal. É uma prática que inclusive atrasa a 

caminhada evolutiva do Espírito. Está escrito no Evangelho de Jesus que 

Deus é amor. Portanto, qualquer atitude humana que não reflita esse 
sentimento, afasta a criatura da Luz.  

  
A guerra denuncia o predomínio do mal no coração de governantes e 

líderes.  

 

671 - Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O 

sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, 

a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, 

poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava 

outrora a sacrificarem seus semelhantes?  

  
R - Guerra é guerra – demonstração de atraso espiritual senão de 

primitivismo. ‘Santa’ nesse caso é uma denominação imprópria e imposta 

pela hipocrisia. A chamada ‘guerra santa’ não passa de aberração do 



   

 

comportamento humano, fantasiado de religião. Se não ostentasse esse 
rótulo seria menos grave.  

  
Deus não precisa de oferendas. O folclore religioso é próprio dos 

mundos pouco evoluídos.  

  
672 - A oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tem a Seus olhos 

mais mérito do que o sacrifício dos animais?  

  
R - A oferenda feita com frutos, velas, flores, comida e outros 

objetos não passa de ingenuidade e superstição. Mas, se esse ritual é 

apresentado mediante o sacrifício de animais, torna-se nefasto e 

repugnante. A religião, na sua essência, dispensa essas práticas que, em 
verdade, é meramente produto do fanatismo e da ignorância.  

  

A melhor demonstração de fé e amor ao próximo é a vivência da 

caridade.  

  
673 - Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a 

Deus consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o 

necessário e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, 

não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada 

servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria 

qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres 

as primícias dos bens que Deus nos concede na Terra?  

  
R - Perfeitamente. Todos os esforços e investimentos feitos por 

religiosos do mundo inteiro inutilmente em rituais, cultos e cerimônias, se 

fossem voltados para a solidariedade, o mundo estaria bem melhor. 
Entretanto, o sacrifício de animais é sempre abominável.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Capítulo III – Lei do Trabalho   
Necessidade do trabalho 

Limite do trabalho, Repouso 

  

Necessidade do trabalho  
  

Dentro de uma floresta podemos observar claramente que a Natureza 

trabalha sem cessar.  

  
674 - A necessidade do trabalho é lei da Natureza?  

  
R - O trabalho, acima de tudo, é uma necessidade moral. Existem 

muitas profissões e muitas atividades honrosas, independentes de 

profissão. O trabalho remunerado é o que mais se divulga, porém, a 

ocupação voluntária na seara do bem traz a recompensa da alegria interior 
permanente.  

  
Trabalhar proveitosamente é servir com inteligência, amor e alegria.  

  
675 - Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais?  

  
R - Podemos dizer que existem três formas de trabalho: o trabalho 

braçal, o intelectual e o espiritual. Pode ocorrer que as três estejam 

interligadas numa só atividade. Importante mesmo é que cada um dê sua 

contribuição com amor, inteligência e alegria. Que seja útil, mesmo que 
singelamente, na Organização dinâmica e evolutiva do Universo.  

  

Quem trabalha com inteligência, amor e alegria, colabora com Deus.  

  
676 - Por que o trabalho se impõe ao homem?  

  
R - Tudo na Natureza está em movimento e em transformação. Isso 

é trabalho. Sem ocupação digna o ser humano passa a se sentir inútil e 

consequentemente entra em conflito.  

  
A mãe Terra é generosa. Por isso, todas as manhãs recebe o luminoso 

abraço do Sol.  

  
677 - Por que provê a Natureza, por si mesma, a todas as 

necessidades dos animais?  

 



   

 

R - A Terra é um ser vivo, uma mãe em atividades constantes. O 

planeta trabalha para alimentar e manter todos os seres vivos, inclusive a 

Humanidade. É uma evidência de que Deus é Amor.  

  

O Universo espiritual está sendo reconstruído e todos nós somos 

operários nesta grande Obra.  

  
678 - Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham 

submetidos à mesma necessidade de trabalhar?  

  
R - Entre os mundos as formas de trabalho evoluem do tipo braçal, 

passando pela intelectual, que depende do cérebro e da linguagem e se 

sublima na atividade puramente espiritual, que apenas exige mente e 

sentimento.  

  
Trabalho não deve ser prisão; e sim, libertação.  

  
679 - Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua 

bens suficientes para lhe assegurarem a existência?  

  
R - Não. Trabalho é uma necessidade moral. Em qualquer situação 

socioeconômica o homem deve procurar ser útil da melhor forma possível, 

até porque evoluir é servir e servir é subir. O trabalho deve ser algo 

prazeroso. Afinal, ele desenvolve a sensibilidade e a inteligência.  

  
Existem infinitas formas de ocupação honrosa. Mesmo em situação de 

tetraplegia, o ser humano pode usar a mente para colaborar com Deus.  

  
680 - Não há homens que se encontram impossibilitados de 

trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil?  

  
R - Temos visto cegos, surdos, mudos, paralíticos ocupados em 

atividades diversas. Enquanto a pessoa não houver chegado ao limite de 

suas forças, deve fazer algo diariamente. O pensamento também é 
ferramenta de trabalho.  

  
Os filhos devem ser orientados desde cedo em atividades educativas.  

  
681 - A lei da Natureza impõe aos filhos a obrigação de 

trabalharem para seus pais?  

 

R - É dever. É questão de consciência. A dedução é simples: os 

pais normalmente geram os filhos, cuidam de cada um com o máximo de 



   

 

carinho e atenção. Os filhos crescem e ocupam seu espaço no mundo, 

enquanto os pais envelhecem e passam a ter necessidade de carinho e 

atenção. Às vezes chegam à decrepitude pobres, debilitados e enfermos. E 

agora? Qual o dever dos filhos? Filhos que abandonam os pais são ingratos 
e desumanos.  

  

Limite do trabalho, Repouso  
  

Repouso é o intervalo em que corpo e mente se refazem.  

  
682 - Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o 

repouso não é também uma lei da Natureza?  

  
R - Obviamente. Repouso também é necessidade. Quando a pessoa 

se entrega ao trabalho desenfreadamente, sem respeitar os seus limites 
orgânicos e psíquicos pode entrar em crises de estresse e estafa.  

  
A consciência tem seus sinais de trânsito. Diz quando se deve frear os 

impulsos, quando se deve seguir devagar e quando se deve avançar 

tranquilamente.  

  
683 - Qual o limite do trabalho?  

  
R - A resistência de cada pessoa. Chega o momento em que as 

forças físicas e/ou psíquicas se esgotam. Esse é o momento de parar até 
que haja a indispensável reposição ou renovação das energias.  

  
Abuso de poder é sempre reprovável, principalmente quando fere a 

dignidade do ser humano.  

  
684 - Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, 

impondo a seus inferiores excessivo trabalho?  

  
R - Distúrbio de personalidade e, possivelmente, problema que 

cabe à Justiça humana resolver. Chefes ou patrões que assim agem 

precisam de tratamento psicológico acompanhado de desobsessão. 

Frequentemente, Espíritos maldosos se aproveitam dessas pobres 

autoridades para maltratar criaturas indefesas.  

  
No crepúsculo da existência o repouso é indispensável.  

  
685 - Tem o homem o direito de repousar na velhice?  

  



   

 

R - Claro! Direito e necessidade. Em razão disso, foi criada a 

aposentadoria. Contudo, o homem espiritualizado está sempre ocupado. O 

trabalho no Bem, na medida do possível, é bom para a saúde e revigora a 
alma.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 

  
  



   

 

 

Capítulo IV – Lei de Reprodução   
População do Globo 

Sucessão e evolução das raças 

Obstáculos à reprodução 

Casamento e celibato 

Poligamia 

  

População do Globo  
  

“Crescei e multiplicai-vos!” – Essa é uma tendência natural e positiva 

da Natureza. Crescer em qualidade, multiplicando benefícios.  

  

686 - É lei da Natureza a reprodução dos seres vivo?  

  

R - Sim. Todos os seres que emanaram de Deus precisam viver; 

por isso, muitos têm que nascer e renascer múltiplas vezes. Tem que haver 

espaço e oportunidades para todos. A multiplicação existe enquanto houver 

Espíritos necessitados de fazer sua caminhada evolutiva em corpos físicos.  

  
A própria Natureza se encarrega de estabelecer ou restabelecer o 

equilíbrio das coisas, sem dispensar a ação inteligente do homem.  

  
687 - Indo sempre a população na progressão crescente que 

vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra?  

  
R - É possível; porém, antes que isso aconteça os governos da 

Terra já terão estabelecido um controle de natalidade sob inspiração da 

Espiritualidade Superior.  

  

Sucessão e evolução das raças  
  

Tudo se renova e se transforma para melhor.  

  
688 - Há, neste momento, raças humanas que evidentemente 

decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra?  

  
R - Abaixo de Deus nada é permanente. Tudo muda a cada 

momento. Tudo se transforma e muda de ciclo. Houve tempo em que a 

Terra era habitada somente por primatas.  

  
A evolução é uma caminhada individual e coletiva. As mudanças vão 

acontecendo por fora e por dentro.  



   

 

  
689 - Os homens atuais formam uma criação nova, ou são 

descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos?  

  
R - A Terra é um viveiro de Espíritos que há milhares de anos 

nascem, vivem, renascem e progridem sempre. E o progresso – fruto do 

trabalho coletivo – se encarrega de delinear a civilização, integrar raças e 
povos e conduzir todos à necessária unificação e espiritualização.  

  
Tudo na Natureza e no Universo se encontra interconectado, do micro 

ao macrocosmo.  
  

690 - Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos 
da raça atual, ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução?  

  
R - Conforme a evolução do homem, sua mente se ilumina, seu 

perispírito se torna mais sutil e o corpo físico, que deva ocupar, passa a ser 

menos carnal e mais psíquico a fim de corresponder à sensibilidade que 

precisa expressar. Portanto, o corpo físico atual é uma edição mais 

aprimorada. O conteúdo genético tende a se adaptar ao dinamismo do 

perispírito.   
 

A brutalidade predomina no homem primitivo assim como a 

inteligência emocional revela o homem novo.  

  
691 - Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e 

dominante das raças primitivas?  

  
R - A força física brutal predominou nas raças primitivas, 

necessariamente. A idade da pedra e da caça exigiam essa característica. 

De outra forma os primitivos não sobreviveriam. A brutalidade foi 

substituída pelos truques da astúcia, predominante na atualidade. O homem 
sofisticou a sua brutalidade.  

  
A Engenharia genética deve trabalhar também no sentido de melhorar 

a saúde dos animais e a qualidade dos vegetais.  

  
692 - Será contrário à lei da Natureza o aperfeiçoamento das 

raças animais e vegetais pela Ciência? Seria mais conforme a essa lei 

deixar que as coisas seguissem seu curso normal?  

  
R - A engenharia genética trabalha nesse sentido; porém, é preciso 

prudência e muito cuidado ao interferir nos princípios da vida. Os vegetais, 



   

 

encontrando ambiente e fertilizantes adequados, cumprem sua função 

naturalmente. Eles são fonte de medicamento e alimentação que deve ser 

preservada com muito respeito. A transgenia deve ser vista com cautela, e 

o projeto genoma, direta ou indiretamente relacionado ao ser humano, tem 
que ser tratado com absoluto respeito.  

  

Obstáculos à reprodução  
  

A Natureza possui mecanismos de recuperação e equilíbrio das 

espécies em sintonia com a dinâmica do Universo.  
  

693 - São contrários à lei da Natureza as leis e os costumes 
humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução?  

  
R - A tendência de dominação acompanha o ser humano em tudo. 

Ele deveria ser amigo e parceiro do meio ambiente. Infelizmente tem agido 

de maneira contrária. Com a sua ganância tem promovido matanças 

desnecessárias e envenenado as fontes da vida; projeta o olhar numa 

floresta e, ao invés de árvores, vê dinheiro, indústria, carvão, fumaça e 

cinza. Isso tem ocorrido com espécies vegetais e animais. A extinção de 

qualquer espécie gera desequilíbrio na biodiversidade, comprometendo a 

sobrevivência harmoniosa do planeta. Em casos específicos admite-se 

controle; extinção parcial, somente em casos de micro-organismos 

patogênicos. Todos os seres têm alguma função no mecanismo da Natureza 
e do Universo.  

  
A utilização dos meios de controle da natalidade deve respeitar as 

recomendações médicas e espirituais.  

  
694 - Que se deve pensar dos usos, cujo efeito consiste em evitar 

filhos para satisfação da sensualidade e outras comodidades?  

  
R - As duas coisas podem se harmonizar. Conhecemos mães de 

muitos filhos que não perderam a beleza. Pelo contrário. Aqueles que veem 

além das aparências percebem nessas mulheres mais beleza e mais luz. A 

questão é não se descuidar.  Consciente da supremacia da essência, 

devemos também cuidar da forma. A estética está no conjunto. É na 

harmonia de muitos fatores que a beleza se expressa.  

  

Casamento e celibato  

  
O matrimônio organizado e celebrado pelas instituições jurídicas e 

religiosas da Civilização é compromisso e deve ser respeitado.  



   

 

  
695 - Será contrário à lei da Natureza o casamento, isto é, a união 

permanente de dois seres?  

  
R - O casamento que não seja uma forma inútil de prisão, é 

necessário à multiplicação da espécie e ao desenvolvimento da civilização. 

Geralmente os Espíritos reencarnam com essa programação. “A família é 

o núcleo fundamental da civilização.” Disse Emmanuel pela psicografia de 

Chico Xavier.  

  

O casamento deve ser visto como resultante de encontro ou reencontro 

de almas, atraídas reciprocamente pela força do amor.  

  
696 - Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do 

casamento?  

  
R - O matrimônio foi instituído para organizar e educar a 

sociedade. No atual momento de nossa evolução abolir o casamento seria 

o mesmo que decretar o caos. No futuro, sim, será diferente a união 

matrimonial - o mínimo de ritual e formalidades. As almas afins decidirão 

espontaneamente viver juntas. O compromisso será confirmado sobretudo 
perante a Consciência.  

  
Em qualquer relacionamento entre adultos deve haver respeito ao 

livre-arbítrio das pessoas envolvidas.  

  
697 - Está na lei da Natureza, ou somente na lei humana, a 

indissolubilidade absoluta do casamento?  

  
R - Indissolubilidade constitui agressão ao livre-arbítrio. Numa 

verdadeira civilização ninguém é obrigado a nada. Certos casamentos 

tiveram origem numa relação precipitada. Não é justo nesses casos os dois 

permanecerem presos nas grades de um compromisso apenas social. 
Existem casais que vivem separados na mesma casa.  

  
As forças sexuais da alma devem ser canalizadas naturalmente e 

sublimadas gradativamente.  

  
698 - O celibato voluntário representa um estado de perfeição 

meritório aos olhos de Deus?  

  
R - Em raríssimos casos o celibato é aceito: expiação ou missão 

muito específica. Em verdade, os celibatários, na sua grande maioria, são 



   

 

pessoas reprimidas e infelizes. Fazem questão de se apresentar com 

máscaras de santidade. Chega o momento em que esse dique é destruído 

pela força das águas, ou melhor, das energias represadas. O celibato 
dogmático tem sido causa de variadas e constantes aberrações.  

  

A renúncia espontânea e convicta de pessoas por uma causa nobre é 

sempre louvável.  

  

699 - Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício 

que fazem com o fim de se votarem, de modo mais completo, ao serviço da 

Humanidade?  

  
R - Repetimos: O celibato pode representar sacrifício que a pessoa 

assume a fim de canalizar suas energias e abrir seu coração para uma causa 

nobre, em favor da humanidade. Essa renúncia é louvável, entretanto, o 

celibato em si não significa atestado de superioridade espiritual. Há 

pessoas que foram castas noutra vida e hoje são chefes de família.  

  

Poligamia  
  

A liberdade poligâmica privilegia o homem, discriminando a mulher. 

É nesse ponto que começa o erro.  

  
700 - A igualdade numérica, que mais ou menos existe na 

população entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam 

unir-se? A poligamia é erro?  

  
R - A poligamia em determinadas culturas é admissível. Com 

razão. Contudo, desconsiderando a relação sexual morfológica, as almas 

não poderão se amar livremente? Com o necessário respeito às exigências 

e compromissos da vida a dois, o que, afinal, nos impede de ter muitos 

entes queridos? As almas com as quais construímos laços de profunda 

afinidade ao longo dos séculos, onde estarão? Como fica essa abordagem? 
O amor se desfez? Jamais. São laços eternos.  

  
A Lei Divina quer que todos sejamos felizes. O equilíbrio e a 

espiritualização dos nossos costumes devem seguir o curso que já está 

expresso na Consciência.  

  
701 - Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais 

conforme à lei da Natureza?  

  



   

 

R - A institucionalização da poligamia é inadmissível. Parece- nos 

impossível, embora o homem e a mulher possam amar fraternalmente 

várias pessoas ao mesmo tempo.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  



   

 

 

Capítulo V – Lei de Preservação   
Instinto de preservação 

Meios de preservação 

Gozo dos bens da Terra 

Necessário e supérfluo 

Privações voluntárias, Mortificações  

  

Instinto de preservação  
  

Nada falta a quem sabe usar e poupar.  

  
702 - É lei da Natureza o instinto de conservação?  

  
R - Sim. Todos os seres, dos mais complexos e evoluídos aos mais 

simples e rudimentares, demonstram vontade de viver e sobreviver. Há um 

ímpeto de expansão em tudo.  

  
A continuidade das espécies e a sobrevivência do Planeta dependem 

hoje dos cuidados que os homens devem manter no sentido de 

preservar as fontes da vida.  

  
703 - Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto 

de conservação?  

  
R - Guardadas as devidas proporções, os anjos que brilham no 

espaço infinito à semelhança de estrelas, assim como os pequeninos seres 

a partir do reino vegetal têm o mesmo anseio de viver, crescer, conviver, 

expandir-se e brilhar. Todos os seres são centelhas divinas que devem 
brilhar em espaço cada vez mais amplo.  

  

Meios de preservação  
  

Viver, de alguma forma, todos vivem. A questão é sobreviver e 

transcender os limites impostos pela ignorância humana.  

  
704 - Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe 

facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir?  

  
R - Na Obra Divina tudo é perfeito. Na biodiversidade cósmica 

todos os seres interagem de uma forma ou de outra, buscando a 

sobrevivência e a harmonia do conjunto. Todas as criaturas possuem 

mecanismos de defesa e proteção. Vejamos o claro exemplo do 



   

 

mimetismo. Infelizmente o homem ainda é uma nota dissonante na sinfonia 
do Universo.  

  
A Terra, com o trabalho inteligente do homem, sempre produziu o 

necessário à sobrevivência de todos.  
  

705 - Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer 
ao homem o necessário?  

  
R - Não é bem assim. A Terra é pródiga, é mãe generosa. O que 

ocorre é uma variedade e uma proporcionalidade de acordo com o 

potencial e as predisposições de cada lugar ou região. Se falta algo, é no 

homem; não na Terra. Os agrônomos e ambientalistas sabem disso. Se o 

ser humano agisse sempre em harmonia com a Lei Natural, tudo seria 

diferente, seria melhor.  

  
Todas as riquezas que proporcionam o progresso e o conforto da 

humanidade provêm da Terra e das energias que a envolvem.  

  
706 - Por bens da Terra unicamente se devem entender os 

produtos do solo?  

  
R - Basicamente. É o solo, com toda a sua variedade de condições, 

desde os mais áridos aos mais férteis, que abre seus celeiros para alimentar 

os animais e os homens. Todavia, não se deve esquecer as fontes de 

nutrição, terapia e renovação que constituem as substâncias da atmosfera e 

as radiações suaves do sol. Daí a necessidade da preservação e do respeito 

que se deve manter perante os princípios ecológicos. A Terra é mãe 

generosa que, quando agredida, pode reagir à semelhança de uma leoa 
enraivecida. É o que vem ocorrendo com os cataclismos.  

  
O egoísmo, imantado até mesmo às estruturas político-sociais, é o 

sentimento responsável pelo separatismo e pelas injustiças reinantes.  

  
707 - É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de 

subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir 

isso?  

  
R - A indiferença e o egoísmo fomentam a má distribuição das 

riquezas e a consequente proliferação da pobreza, das doenças, dos vícios 

e da violência. O problema é social, mas sua nascente está no atraso 

espiritual que ainda caracteriza a maioria dos políticos, governantes e 



   

 

empresários. O preceito ‘Amai-vos uns aos outros’ resolveria todos esses 
conflitos.   

 

Crise e carência geram criatividade e inovação; compelem o homem a 

empreender esforços e transpor barreiras.  

  
708 - Não há situações nas quais os meios de subsistência de 

maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação 

do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força 
mesma das coisas?  

  
R - É uma provação coletiva, à semelhança das tragédias e 

calamidades que de vez em quando assolam regiões e suas respectivas 

populações. A Lei de causa e efeito funciona, tanto na esfera pessoal 

quanto no âmbito coletivo. A força das coisas é outra denominação da 
Justiça Divina ou Natural.  

  
No auge do desespero vem à tona o instinto incontrolável de 

sobrevivência. Daí por diante tudo é possível.  

  
709 - Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, 

se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes, para matar a 

fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, 
que resulta do instinto de conservação?  

  
R - Isto foi dito claramente nos Dez Mandamentos: Não matarás. 

Todas as formas de vida devem ser respeitadas.  

  
Os alimentos necessários à manutenção e sobrevivência do corpo são 

cada vez mais refinados, leves e palatáveis na medida da progressão 

dos mundos.  

  
710 - Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres 

vivos necessidade de alimentar-se?  

  
R - A necessidade de alimentação não tem fim. Das bactérias aos 

anjos – todos precisam se alimentar. As substâncias nutritivas e as porções 

são variadíssimas. Há seres de outras mais elevadas Esferas que se 

alimentam por osmose. Mesmo na Terra já existem pessoas que conseguem 

se alimentar de água e luz em processos de fotossíntese pouco conhecidos 

pelos nutricionistas. Os desencarnados que já se libertaram das 

necessidades fisiológicas se alimentam de fluídos de variadas propriedades 
e sabores. Os anjos se alimentam de amor.  



   

 

  

Gozo dos bens da Terra  
  

Os homens e mulheres, de todas as épocas e de todas as regiões, são 

filhos da Terra. Viver e sobreviver constituem direito básico.  

  
711 - O uso dos bens da Terra é um direito de todos os homens?  

  
R - Sim. Direito conquistado e demonstrado. O que torna o homem 

detentor dessa prerrogativa é o cumprimento do dever. Esse dever está 

explícito no Evangelho de Jesus: “A cada um segundo as suas obras.” 
Aliás, a felicidade não é uma dádiva; é um direito ao alcance de todos.  

  
O prazer quase sempre funciona como estímulo ao progresso.  

  

712 - Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais?  

  
R - Gozo ou prazer é diferente de alegria espiritual. O prazer é 

superficial e passageiro. É apenas sensação. Importante mesmo é a 

conquista da alegria profunda e duradoura – fruto do amadurecimento 

espiritual. É uma resposta da Consciência. Alegria é sentimento que, 

paulatinamente, se torna estado de espírito permanente. Bens materiais não 

geram a perfeita alegria. Quem vive em níveis evolutivos mais elevados é, 
naturalmente, desapegado de tudo que é material e transitório.  

  
Felizmente, em todas as idades, temos organizações e pessoas que 

impõem limites aos nossos impulsos.  

  
713 - Traçou a Natureza limites aos gozos?  

  
R - Sim. Podemos chamar esses limites de obesidade, saciedade, 

estresse, fadiga, depressão, diabetes, solidão, tédio... É o grito de 

advertência da Consciência. A recomendação para todos nós chama-se 
disciplina até mesmo nas manifestações de alegria.  

  
A alegria verdadeira, pura e permanente caminha ao lado da 

simplicidade; portanto, dispensa luxo e extravagâncias.  

  
714 - Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de 

todo gênero o requinte dos gozos?  

  



   

 

R - São pessoas que acabam se tornando objeto de inveja, antipatia 

e ódio. São Espíritos infelizes que tentam de todas as formas ao seu alcance 

compensar a falta de realização interior.  

  

Necessário e supérfluo  
  

Qualquer excesso ou desperdício fere a Consciência.  

  
715 - Como pode o homem conhecer o limite do necessário?  

  
R - A Consciência tem resposta imediata para todas as dúvidas em 

relação ao nosso comportamento. É no estado de calma que se ouve melhor 

a voz da Consciência. É nesse estado d’alma que a intuição desabrocha e 

nos põe em contato com a verdade de todas as coisas.  

  
A Natureza é um livro aberto.  

  
716 - Mediante a organização que nos deu, não traçou a Natureza 

o limite das nossas necessidades?  

  
R - Claro! Para tudo deve haver um ponto de equilíbrio, uma 

velocidade adequada, um comportamento harmonioso. O homem começa 

a passar mal quando se excede, seja em que for. O próprio organismo tem 

seus limites. Conduzimos um veículo, ainda que seja dos mais modernos, 

dentro de limites. Caminhamos pelas ruas de uma cidade, dentro de limites. 

Convivemos e interagimos na sociedade, tendo que respeitar limites. É a 

ausência desse critério que desenvolve vícios, conflitos, aberrações e 

doenças.  

  
Humanamente falando, a ganância dos ricos e a incompetência dos 

governantes são as causas dos desequilíbrios e desigualdades sociais.  

  
717 - Que se há de pensar dos que açambarcam os bens da Terra 

para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta 
o necessário?  

  
R - São desonestos, usurpadores. Os bens da Natureza e da vida 

foram entregues ao homem para serem utilizados fraternalmente. Os bens 

abundantes que a mãe Terra viabiliza devem circular à semelhança das 

águas fluviais fecundando as margens e do sangue que percorre as artérias, 
revitalizando o corpo.  

  



   

 

Privações voluntárias, Mortificações  
  

O corpo deve ser atendido nos seus anseios e necessidades, mas 

também deve ser disciplinado.  

  
718 - A lei de conservação obriga o homem a prover às 

necessidades do corpo?  

  
R - Perfeitamente; porém, as necessidades relativas à 

sobrevivência não estão apenas no corpo físico. “Nem só de pão vive o 

homem...” Estão igualmente pedindo atenção e cuidados o corpo 

emocional e o corpo mental. Leitura, prece, meditação, pesquisa, reflexão, 

trabalho, convívio, solidariedade, lazer, alegria... tudo isso é necessário à 
saúde do corpo e da alma.  

  
O bem-estar é uma necessidade e um direito.  

  
719 - Merece censura o homem, por procurar o bem-estar?  

  
R - Não. Talvez mereça censura aquele que se abandona, aquele 

que, sob qualquer pretexto, deixa de cultivar a sua paz interior. O que não 
se deve é confundir bem-estar com ociosidade e luxúria.  

  
A liberdade e a felicidade são apanágio dos filhos de Deus.  

  
720 - São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, 

com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária?  

  
R - Não precisamos nos castigar ou maltratar para servir o 

próximo. Na verdade, quanto melhor nos sentirmos na vida, melhor poderá 
ser o serviço que desejemos prestar aos nossos semelhantes.  

  
Nas relações sociais saudáveis alegria é luz.  

  
721 - É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de 

mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve 

praticantes no seio de diversos povos?  

 

R - Chamamos isso de primitivismo religioso. Pessoas que ainda 

se dão a esse tipo de fanatismo inspiram piedade. A Lei Divina deve, por 

misericórdia, transformar essa prática em algum benefício.  

  
A alimentação natural também funciona como remédio.  



   

 

  
722 - Será racional a abstenção de certos alimentos, prescrita a 

diversos povos?  

  
R - Será racional se o alimento assim considerado não for 

prejudicial à saúde ou se causar danos ao Meio Ambiente. Mesmo assim 

esse é um assunto que compete à ciência, não propriamente à religião, a 
não ser que a religião esteja respeitando alguma orientação científica.  

  
Só justifica a matança de animais quando eles comprovadamente 

põem em risco a sobrevivência da espécie humana.  

  
723 - A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária 

à lei da Natureza?  

  
R - À luz do bom senso e dos conhecimentos atuais, constitui 

absurdo a matança de animais para alimentar o ser humano. Isso será visto 

no futuro como uma antropofagia requintada. Já está sobejamente provado 

e demonstrado que o reino vegetal oferece todas as vitaminas, proteínas e 

sais minerais de que o homem necessita na sua alimentação. O 

vegetarianismo mediante orientação científica, é nutrição saudável sob 
todos os aspectos.  

  
A tessitura fisiológica do perispírito pede alimentação leve e frugal, 

principalmente no caso de pessoas mais sensíveis.  

  
724 - Será meritório abster-se o homem da alimentação animal?  

  
R - Sem sombra de dúvida, será benéfico à saúde física e psíquica 

a abstenção de carnes; entretanto, é um vício que o homem traz há séculos 
e, por isso, essa mudança deve ser consciente, gradativa e espontânea.  

  
Nosso corpo é nossa casa.  

  

725 - Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do 

homem ou dos animais?  

 

R - Expressão do fanatismo que deixa manchas de aberração e dor 
onde predomina a fé cega.  

  
Muitas vezes o sofrimento não passa de opção absolutamente 

desnecessária.  

  



   

 

726 - Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os 

suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós 

mesmos criamos voluntariamente?  

  
R - O sofrimento inevitável, aceito com resignação e humildade, é 

sempre um fator de elevação espiritual. Porém, há muito sofrimento 
perfeitamente desnecessário e evitável. Filhos de Deus têm que ser felizes.  

  

Estamos no mundo para cultivar e ampliar a felicidade.  

  
727 - Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que 

nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-

nos dos que prevejamos ou nos ameacem?  

  
R - É necessário que saiamos da faixa de sofrimento e entremos na 

dimensão da paz. Frequentemente sofremos por opção. De tal forma 

habituamo-nos às lágrimas, que custa-nos admitir uma vida sem provações. 

O sofrimento não é inerente à vida. O contrário: nascemos para viver na 

plenitude da alegria.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  



   

 

 

Capítulo VI – Lei de Destruição   
Destruição necessária e destruição abusiva   

Flagelos destruidores  

Guerras   

Homicídio  

Crueldade   

Duelo   

Pena de morte  

  

Destruição necessária e destruição abusiva  
  

Destruir pode ser uma forma de recomeço em nível mais elevado.  

  
728 - É lei da Natureza a destruição?  

  
R - O destino é construção, demolição e reconstrução, 

sucessivamente. Muitas vezes é necessário demolir o velho, limpar o 

terreno e construir o novo. Em muitos casos a questão não é destruir e sim 
reciclar ou transformar.  

  
A falência e decomposição do corpo libertam o Espírito.  

  
729 - Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por 

que os cerca a Natureza de meios de preservação e conservação?  

  
R - Nem sempre é necessário demolir uma casa antiga para 

construir outra. A melhor ideia pode ser a restauração. O Espírito para se 

regenerar não precisa destruir nada. A negação de determinada realidade 
pode gerar uma carência maior e criar novos problemas.  

  
O medo e a sensação de perda diante da morte é manifestação da 

natural necessidade de preservação.  

  
730 - Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos 

livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque 

lhe tem o homem, instintivamente, tal horror, que ela lhe é sempre motivo 
de apreensão?  

  
R - Poucas pessoas, mesmo entre os religiosos e espiritualistas, 

encaram a morte com naturalidade. Ainda há uma neblina de incertezas e 

medo. Raríssimos indivíduos têm a visão real do que lhes espera do Outro 

Lado. Precisamos aprender a planejar nosso futuro depois da morte.  



   

 

  

A necessária demolição deixa espaço livre para a criatividade.  

  

731 - Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a 

Natureza os agentes de destruição?  

  

R - A evolução é uma onda que vai e vem, sobe e desce para 

avançar sempre. A Obra Divina é perfeita. Onde se vê o mal pode estar o 
remédio necessário à reeducação das criaturas.  

  
Todas as formas de matéria do Universo estão sendo lentamente 

desintegradas.  

  

732 - Será idêntica, em todos os mundos, a necessidade de 
destruição?  

  
R - Deixemos claro o seguinte conceito: No campo da matéria nada 

é destruído definitivamente. As folhas mortas passam a trabalhar como 

fertilizante. O passado que aparentemente desapareceu é o alicerce do 

presente. No Universo tudo se transforma, converge e se ilumina.  

  
Só deve ser descartado aquilo que se tornou inútil.  

  
733 - Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da 

destruição?  

  
R - Falando à luz da mais avançada Psicologia, devemos morrer 

todos os dias para renascer imediatamente em nova alvorada de ideias e 

sentimentos. Morrer nessa concepção significa deixar as vestes do passado 

e vestir roupa nova.  

  
Civilização perfeita é aquela que também respeita as necessidades e o 

direito dos animais – nossos irmãos mais novos.  

  
734 - Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de 

destruição sobre os animais?  

  
R - Perguntemos às pessoas mais sensíveis ou mais esclarecidas se 

existe esse direito. Há um salmo que diz “Tudo que respira louva o 

Senhor.” Só mesmo num planeta inferior matar pode ser visto como direito. 

Mudemos, pois, a ordem do pensamento, dizendo: É dever de todas as 

pessoas civilizadas respeitar os animais. Aliás, os seres evoluídos que 



   

 

viveram e vivem na Terra, respeitam e amam todos as criaturas que ainda 
estão na inocência da irracionalidade.  

  
Só mesmo a real necessidade de sobrevivência humana ou da própria 

espécie justifica o sacrifício de animais.  

  
735 - Que se deve pensar da destruição, quando ultrapassa os 

limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, 
quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade?  

  
R - A caça, praticada por pessoas ditas civilizadas, sob a ótica da 

Doutrina Espírita, segundo os Mensageiros da Luz, não passa de crueldade 

e covardia. É doloroso ver interrompido o canto de um pássaro pela 
agressividade, ganância ou leviandade do ser humano.  

  

A flora, a fauna e a espécie humana devem conviver em harmonia.  

  
736 - Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso 

o escrúpulo, quanto à destruição dos animais?  

  
R - As comunidades que preservam o Meio Ambiente e a vida dos 

animais são dignas de admiração e louvor. A ecologia global está 

avançando nesse sentido. Seus verdadeiros representantes são jardineiros 

de Deus. Seria maravilhoso se a Terra fosse vista e tratada como imenso 

jardim, cheio de flores, frutos, cores, vida e música. Esse ideal está e 
permanecerá vivo.  

  

Flagelos destruidores  
  

Os cataclismos quase sempre acontecem quando a Terra precisa 

reagir às agressões do ser humano.  

  
737 - Com que finalidade Deus fere a Humanidade com flagelos 

devastadores?  

  
R - Quem ama não fere. Quem ama abençoa, educa e ilumina. Os 

flagelos e catástrofes são provocados pelo desregramento do homem. A 

natureza é viva. Ela sempre reage às ações do ser humano - ações contra o 

Meio Ambiente e contra a Ordem Espiritual tem resposta. Por sinal, 

atualmente – limiar do III milênio – observa-se uma reação global. As 
tragédias tem sido frequentes e se espalham por toda parte.  

  



   

 

A dor, no âmbito individual ou coletivo, ainda é necessária à mudança 

de rumo no mapa da evolução.  

  
738 - Para conseguir a melhora da Humanidade, não podia Deus 

empregar outros meios que não os flagelos destruidores?  

  
R - São dois métodos: o amor e a dor. O amor veio ao mundo, 

especialmente com a presença de Jesus; a humanidade não lhe deu ouvidos, 

e, por isso, desequilibrou a Ordem da Natureza e adoeceu. 

Consequentemente deve ser prescrito um remédio amargo ou talvez uma 

cirurgia. É por isso que acontecem as tragédias. A Lei do retorno está em 

tudo.  

  

A Natureza não é causadora de tragédias; é vítima do ser humano.  

  
739 - Tem os flagelos destruidores utilidade, do ponto de vista 

físico, não obstante os males que ocasionam?  

  
R - Tudo que a Lei Divina permite é para o bem da humanidade. 

A Natureza tem seus mecanismos de recuperação. A ordem tem que ser 

preservada, mesmo que para isso tenha que haver abalos e durar séculos ou 
milênios.  

  
O homem e a sociedade continuarão debaixo de perturbações 

ecológicas enquanto não aprenderem a viver e conviver pacificamente 

com tudo e com todos.  

  
740 - Não serão os flagelos, provas morais para o homem?  

  
R - Os flagelos e todas as tragédias coletivas repercutem na alma 

da comunidade, despertando reflexões e transformando sentimentos. De 
tragédia em tragédia caminha a humanidade. O homem quis assim.  

  
Evitamos os acidentes e sofrimentos na medida em que nos 

harmonizamos com as Leis da Vida.  

 

741 - Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem?  

  
R - A dor, na sua manifestação individual ou coletiva, é sempre 

efeito de uma causa movida pela maldade ou pela ignorância humana. 

Consumado o efeito cessa a causa. A dor, em todas as situações, é 
consequência de um ou vários erros.  

  



   

 

Guerras  
  

A guerra é a constatação da predominância do mal no coração dos 

homens.  

  
742 - Que é que impele o homem à guerra?  

  
R - O egoísmo e o ódio – duas marcas daqueles que, em qualquer 

faixa social, vivem nas trevas da ignorância e do mal. Esta é a realidade 

que neste caso, se esconde por trás de muitos argumentos políticos, 
econômicos e culturais.  

  
A dor paulatinamente elimina o mal.  

  
743 - A guerra desaparecerá da face da Terra?  

  
R - Sim, quando o homem e os povos abandonarem todas as armas. 

Quando houver diálogo e compreensão. A maioria dos diplomatas admite 

que a guerra expulsa o mal. Ledo engano. Ódio gera ódio. É uma forma de 

alimentar o mal em larga escala. Para justificar a guerra, os governantes 

sempre apresentam motivos de natureza política, cultural e econômica. 

Eles orgulhosamente falam em preservar a honra da Nação. Bem, um dia 

o homem vai cansar de sofrer e vai buscar outro caminho. Infelizmente, 

considerando o baixo nível de espiritualidade do ser humano comum, a 
guerra ainda é necessária porque a dor acaba por ensinar o caminho da paz.  

  
A Providência Divina, na origem dos tempos, pôs à disposição do 

homem e dos povos, projetos de paz.  

  

744 - Que objetivou a Providência, tornando necessária a guerra?  

  
R - A guerra é uma necessidade criada pelo homem. Para que o 

homem descubra que a guerra não é necessária precisa sofrer todas as suas 

amargas consequências. É no inferno que o Espírito sente falta do paraíso. 

A guerra esgota as energias do ódio e, em meio às ruínas faz o homem 

refletir, e, chorando, passa a reconstruir o seu destino.  

  
A amplificação do mal é permitida para que mais depressa desperte a 

consciência coletiva. Por enquanto a humanidade dorme na sombra 

da ignorância espiritual.  

  
745 - Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para 

proveito seu?  



   

 

  

R - A História está repleta desses tiranos. Homens que promovem 

a guerra para se destacar politicamente e/ou para atender interesses de 

grupos empresariais da indústria bélica, petrolífera, construção civil e 

outros que lucram com a desgraça alheia. Esses Espíritos belicosos e 

prepotentes não são capazes de refletir sobre as desastrosas consequências 

do autoritarismo que costuma levar à ruína milhões de famílias indefesas. 

Quem chega a esse ponto, no abuso do poder, está proporcionalmente 

comprometendo o próprio futuro. Os manicômios, hospitais, leprosários e 

sarjetas estão cheios desses Espíritos. Outros estão presos em situações 

indescritíveis nas trevas do Além Túmulo.  

  

Homicídio  
  

Quem comete homicídio é imediatamente encarcerado na própria 

consciência.  

  
746 - É crime aos olhos de Deus o assassínio?  

  
R - Claro! Os dois morrem – morte física e morte moral. Perante a 

Lei Natural, a situação da vítima é sempre melhor. Quem comete 

homicídio deliberado, imediatamente mergulha no poço do mais tenebroso 
conflito, só comparado ao suicídio.  

  
Nossas ações são julgadas sabiamente pela Justiça Divina.  

  
747 - É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos 

de assassínio?  

  
R - A reação da Lei é sempre proporcional ao grau de 

culpabilidade. Muitos fatores são considerados, como intenção, sanidade 

mental, influências, circunstâncias e outros. O que mais pesa é a intenção.  

  
A Providência Divina usa mecanismos de proteção e defesa em favor 

daqueles que têm mérito.  

  
748 - Em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio?  

  
R - Mesmo que a agressão tenha sido, de fato, em legítima defesa, 

o assassinato é sempre uma tragédia. Pode ter havido outra alternativa, que 
a pessoa, perturbada, descartou.  

  
Mesmo nas guerras o soldado bom é aquele que não mata ninguém.  



   

 

  
749 - Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a 

guerra?  

  
R - O verdadeiro cristão jamais participaria de uma guerra ou 

conflito fraticida, a não ser em funções de assistência e socorro às vítimas. 

Cada morte também deixa marcas na alma de quem disparou a arma. Os 

Estados Unidos da América, a Rússia e outros países estão cheios de 

excombatentes, portadores das mais diversas doenças, principalmente de 

natureza psíquica. A Consciência identifica a realidade e mede com 

precisão o grau de culpabilidade dos comandantes e subordinados que são 
comandados, mas não são robôs.  

  
Qualquer assassinato é um desastre principalmente para quem o 

comete.  

  
750 - Qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou 

o infanticídio?  

  
R - As posições pai, filho, irmão, madrasta e outras não mudam a 

natureza do ato. Perante a Justiça Divina, nada justifica a atitude de quem 

resolve interromper a vida de alguém. Geralmente as vítimas 

desencarnadas drasticamente se tornam inimigas contumazes do assassino. 
Muitas vezes começa aí uma longa história de vingança e sofrimento.  

  

Há países que desenvolvem ciências e tecnologia pensando apenas em 

expansão e dominação. O povo continua espiritualmente pobre.  

  
751 - Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob 

o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja 

consagrado pela legislação?  

  
R - Infanticídio é um misto de ignorância, crueldade e covardia. 

Praticado em países mais adiantados, é visto como crime hediondo, 

portanto, sujeito a penalidade maior. A justiça terrena, em muitos países, 
já vê dessa forma.  

  

Crueldade  
  

Nas guerras e conflitos similares, vêm à tona tudo que ainda resta do 

instinto primitivo.  

  



   

 

752 - Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de 
destruição?  

  
R - Se em Deus encontramos a Emanação e a Criação, no Espírito 

ignorante vemos o instinto de demolição perversa. É muito tênue a linha 

que separa a maldade propriamente considerada da patologia psíquica. 

Aliás, sob o ponto de vista espírita, crueldade e outros sentimentos 

destrutivos são doenças da alma. Qualquer julgamento sério não deve ser 

precipitado e tem que passar por essa apreciação. Mesmo aqueles que não 

estão cumprindo pena, injustamente, em verdade, vivem numa prisão sem 

grades – a prisão da Consciência. De qualquer forma esses Espíritos são 
necessitados de piedade e oração.  

  
A crueldade é lava vulcânica que acaba engolindo seus próprios 

agentes.  

  
753 - Por que razão a crueldade forma o caráter predominante 

dos povos primitivos?  

  
R - Reminiscência do instinto de sobrevivência dos irracionais. A 

evolução que se desenrola lentamente na personalidade humana é a mesma 

que se verifica na História dos povos. Homens primitivos e maus formam 

povos primitivos e perversos. O problema não é apenas cultural; é 
espiritual.  

 

Somente os Espíritos revoltados e infelizes se entregam à violência e ao 

tráfico de drogas.  

  
754 - A crueldade não derivará da carência de senso moral?  

  
R - O senso moral está expresso na Consciência Cósmica, cuja 

leitura todos têm acesso em diversos níveis de percepção.  

  
Civilização propriamente considerada tem por base um povo educado.  

  

755 - Como pode dar-se que, no seio da mais adiantada 
civilização, se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens?  

  
R - A evolução coletiva não é uniforme. Ocorre através de seleção 

na diversidade, um peneiramento. Nesse caso, o mal ainda é necessário 

para a definição e consolidação do bem. Assim, paulatinamente o bem vai 

se disseminando.  

  



   

 

Charles Darwin verificou que a Natureza seleciona os seres para 

aprimorar as espécies. A Lei Divina faz o mesmo com os homens a fim 

de que o Planeta siga o curso natural da evolução.  

  
756 - A civilização se verá algum dia livre dos malfeitores?  

  
R - Perfeitamente, conforme explicamos na questão anterior. O 

mal não passa de uma patologia que se espalhou pelo Universo. A dor é o 

remédio que, às vezes é bastante amargo. Entretanto, em toda parte está 

presente a misericórdia divina a se manifestar através dos Espíritos 

benévolos. Logo, todos nos acharemos caminhando pela senda da perfeita 

e infinita felicidade.  

  

Duelo  
  

Viver é o direito básico de todas as criaturas.  

  

757 - Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima 
defesa?  

  
R - O duelo propriamente considerado é coisa do passado, típico 

do faroeste americano. Mas, existe o duelo oculto na esfera das relações 

humanas; pessoas usando títulos, habilidades técnicas e intelectuais, 

dinheiro e prestígio político para estabelecer disputas cruéis. Esse tipo de 

duelo infelizmente está presente em todos ou quase todos os ambientes da 

sociedade moderna.  

  
A vida é dom, é dádiva dos Céus. Sobreviver dignamente às 

adversidades e desafios, é triunfo, é glória.  

  
758 - Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte 

daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de 
que sucumbirá?  

  

R - É verdade. O duelo pode se configurar como homicídio ou 

suicídio. Alguém, por capricho ou orgulho, pode estabelecer um atrito ou 

desentendimento com outrem portador de melhores ‘armas’. Portanto, 
antecipadamente sabe que vai sucumbir.  

  
Nos conflitos da vida social, quase sempre ceder é a melhor maneira 

de vencer.  

  



   

 

759 - Que valor tem o que se chama ponto de honra, em matéria 

de duelo? Não há casos em que a honra se acha verdadeiramente 

empenhada e em que uma recusa fora covardia?  

  
R - Orgulho e vaidade – características do Espírito atrasado. Mas, 

existe uma proporcionalidade; uns são mais, outros são menos.  

  

Pena de morte  
  

O Bem é a luz divina que paulatinamente expulsa as trevas do mal.  

  

760 - Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de 

morte?  

  
R - Sim, já está desaparecendo, se bem que prevalece a ‘pena de 

morte moral’. Essa todos os dias está sendo imposta pela Consciência aos 

criminosos de guerra, aos corruptos, aos pedófilos e a tantos outros 
indivíduos que se afundam na lama do mal.  

   
Ninguém precisa eliminar nem lesar ninguém para sobreviver e 

triunfar.  

  
761 - A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua 

vida. Não usará ele desse direito, quando elimina da sociedade um 
membro perigoso?  

  
R - O chamado ‘elemento perigoso’ pode estar sendo necessário 

no contexto evolutivo. Ninguém tem o direito, muito menos, o dever de 

matar. Temos o direito e o dever de defender ou preservar a vida, usando 

os meios que a Lei divina autoriza. O elemento perigoso deve ser posto 

num presídio pela Justiça para ser reeducado. Matar é próprio da lei do 

menor esforço, que não resolve a questão até porque o indivíduo vai 

despertar do Outro Lado na condição de vítima. Pode, portanto, se integrar 
a grupos afins e continuar na criminalidade.  

  
Todos somos proporcionalmente culpados pelas manifestações do mal 

que degradam e descaracterizam a sociedade.  

  
762 - A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades 

civilizadas, não terá sido necessária em épocas menos adiantadas?  

  
R - O Universo é um organismo vivo. Pena de morte significa 

legalização do assassinato. Felizmente já está sendo revogada no mundo. 



   

 

Disse o nobre pensador Antonio Borges Andrade: “Deve-se agredir a 

enfermidade, nunca o enfermo. A justiça humana jamais deveria agir como 

instrumento de vingança social. Importante mesmo é a reeducação e 
reintegração do homem.”  

  
Os Códigos Penais que regem a vida do homem e da sociedade, 

deveriam ser menos repressivos e mais educativos.  

  
763 - Será um indício de progresso da civilização a restrição dos 

casos em que se aplica a pena de morte?  

  
R - A chamada Pena Capital logo estará abolida definitivamente. 

A nova Civilização que já desponta nos horizontes do mundo será 

eminentemente educativa e pacífica. Estará inserida em todos os Códigos 

Penais a obrigatoriedade de tratamentos psicossomáticos e 
socioeducativos.  

   

Jesus Cristo foi e continua sendo o maior defensor da vida e do amor.  
  

764 - Disse Jesus: “Quem matou com a espada, pela espada 

perecerá.” Estas palavras não consagram a pena de talião e, assim a 

morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena?  

  
R - As Escrituras que chegaram ao século XXI, sofreram muitas 

adulterações. Preferimos acreditar que o Mestre tenha dito o seguinte: 

“Cuidado! Quem com ferro fere com ferro também poderá ser atingido.” 

Dessa forma o texto perde o sentido de fatalidade e ganha o significado de 

probabilidade. A Lei é matemática, porém flexível.  

  

Muita gente usou e usa a religião para disseminar o mal e banalizar a 

morte.  

  

765 - Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de 
Deus?  

  
R - É o mal vestido com o manto da religião. Ninguém, sob 

nenhum pretexto, tem o direito de cercear a vida de quem quer que seja.  

  
  
  
  
  
  



   

 

   

Capítulo VII – Lei de Sociedade   
Necessidade da vida social  

Vida de isolamento, Voto de silêncio  

Laços de família  

  

Necessidade da vida social  
  

Há quem diga que os animais não possuem qualquer faísca de 

inteligência; entretanto, a colmeia de abelha e outras tantas espécies 

têm organização social notável.  

  
766 - A vida social está em a Natureza?  

  
R - Sim. A Natureza é uma biodiversidade, onde todos os seres e 

todas as coisas convivem harmoniosamente. O meio social tem muito a se 
beneficiar e aprender com o Meio Ambiente, isto é, com a Natureza.  

  
O Universo é um organismo incomensurável, perfeito. Cada 

micropartícula interage com o Cosmos.  

  
767 - É contrário à lei da Natureza o insulamento absoluto?  

  
R - O isolamento total ou absoluto não existe. Qualquer pessoa em 

qualquer lugar ou situação precisa do trabalho e da participação de outros 

para sobreviver. Portanto, o insulamento ascético é patológico. Platão dizia 
que o homem é, por natureza, um ser social.  

  
Seja quem for, só será completamente feliz quando todas as demais 

criaturas estiverem definitivamente no caminho da felicidade.  

  
768 - Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que 

obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum 

providencial objetivo de ordem mais geral?  

  
R - O progresso e a evolução de cada um de nós dependem da 

interação de tudo com o Todo e de todos com tudo e com o Todo. O 

Universo é uma sinfonia infinita. Todos fazemos parte dessa maravilha 

cósmica.  

 

 

   



   

 

Vida de isolamento, Voto de silêncio  
  

Jesus – o Divino Amigo – tinha três momentos: com o povo, 

publicamente; com os discípulos, coloquialmente, e sozinho, em 

silenciosa comunhão com Deus.  

  
769 - Há casos em que pessoas se dizem contentes ou até felizes 

nessa vida de soledade ou recolhimento. O que dizer?  

  
R - Já expusemos nosso parecer a respeito do insulamento 

absoluto. Porém, consideramos oportuno lembrar a necessidade do retiro 

espiritual em algum lugar onde reine o silêncio, que também é relativo; o 

verdadeiro silêncio só é possível dentro do próprio ser. É um estado de 
vazio e quietude. Havia esses momentos na vida do Mestre Jesus.  

  
A vida em sociedade pode ser conflitante, porém, o mundo é um campo 

de provas necessárias ao crescimento espiritual de todos nós.  

  
770 - Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, 

fugindo ao pernicioso contato humano? Não será meritório esse 

retraimento se tiver por fim uma expiação considerada necessária?  

  

R - Geralmente essas clausuras são procuradas por pessoas 

portadoras de conflitos que deveriam ser tratados com os recursos da 

Psicologia e da Psicanálise. A vida reclusa para esses indivíduos é mais 

uma fuga do que propriamente busca espiritual. Afinal, é nas adversidades 

que se constrói valores para a eternidade.  

  
A fuga pode significar apenas adiamento de problemas.  

  
771 - Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao 

mister de socorrer os desgraçados? E dos que buscam no retiro a 
tranquilidade que certos trabalhos reclamam?  

  
R - Atitude louvável. Encontramos pessoas com essa 

demonstração de verdadeira renúncia. As organizações religiosas e 

espirituais costumam abrir espaço para esse tipo de trabalho e refazimento.  

    

Os exercícios de auto iluminação que os orientais costumam adotar 

merecem atenção e respeito.  

  
772 - Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, 

desde a mais remota antiguidade?  



   

 

  
R - Não precisamos sistematizar, muito menos ritualizar certas 

questões que nos parecem simples. O silêncio deve ser alternado com a 

palavra. O que devemos mesmo é revestir as manifestações ou práticas 

religiosas de simplicidade, acessibilidade e profundidade. A impressão que 

se tem é que o ser humano é uma criança que descobriu a habilidade da 

fala e ainda está empolgada. Fala bem mais do que o necessário. Gosta 

mais de falar do que de ouvir. Ainda não aprendeu ouvir. Essa é uma nova 
aprendizagem - saber silenciar.  

  

Laços de família  
  

A ciência devia estudar mais o modo de vida dos animais. Não é o caso 

de copiar, mas há muito que aprender.  

  
773 - Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam 

de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados?  

  
R - O desapego entre os animais está no instinto. É mais fácil. Por 

sinal, faz parte de uma programação genética. Os pais devem normalmente 

se desprender de uns que já não precisem de proteção para se 

comprometerem diretamente com os mais novos.  

  
Os laços familiares na vida dos animais têm pouca duração; 

entretanto, enquanto duram são verdadeiros e profundos.  

  
774 - Há pessoas que, do fato de os animais ao cabo de certo 

tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família, 

entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito 

de uma lei da Natureza. Que devemos pensar a esse respeito?  

  
R - Temos muito a aprender com os animais, embora sejam 

destituídos de intelecto. Na relação familiar dos humanos ainda há muito 

egoísmo e muito apego; consequentemente cria-se dependências 
desnecessárias.  

  
A família é a base da Civilização e a educação é o fundamento da 

família.  

  
775 - Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento 

dos laços de família?  

  



   

 

R - Um tópico é fundamental quando o assunto é família: 

educação. Geralmente o ensino e a educação estão vinculados ostensiva e 

exclusivamente às escolas. Todavia, o caminho é outro. O lar é nossa 

primeira e principal escola, nosso primeiro educandário. O que Allan 

Kardec considera afrouxamento dos laços de família é, de fato, um grande 

problema que passou a ameaçar a família e, por conseguinte, a sociedade. 

Não se deve confundir desapego com dissolução ou desestruturação. 

Estamos atualmente vivenciando essa crise. Os filhos, via de regra, não 
estão sendo orientados, muito menos educados.  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

Capítulo VIII – Lei do Progresso   
Estado natural  

Marcha do progresso  

Povos degenerados  

Civilizações  

Progresso da legislação humana  

Influência do Espiritismo no progresso  

  

Estado natural  
  

O que é natural, mesmo que não seja palatável, é mais puro.  

  
776 - Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural?  

  
R - À luz da moderna Ecologia, a distinção que se pode fazer é a 

seguinte: A Natureza é tudo que diz respeito ao solo, ao sol, ao clima, às 

estações, à fauna e à flora. Meio Ambiente é a vitalidade da Natureza 
relacionada à civilização e à Lei Divina.  

  
Uma mata virgem é santuário. Tudo é puro, envolvente, refrescante, 

agradável e simples.  

  
777 - Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, 

isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado 

de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos 

que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na 
Terra?  

  

R - Sem radicalismo e sem negar as conquistas da Tecnologia, 

precisamos voltar para o colo da mãe Natureza. Questão de equilíbrio e 

sobrevivência.  

  

Tudo que é muito artificial fere a sensibilidade e a Consciência.  

  
778 - Pode o homem retrogradar para o estado de natureza?  

  
R - Em verdade, a razão de Kant, o método de Descartes e o 

tecnicismo moderno vêm tornando o homem mecânico, utilitário e 

insensível. A Natureza é divina. Não estamos falando de culturas 

civilizatórias, simplesmente. O fato é que estamos nos perdendo no 

labirinto da forma e nos deixando ofuscar pelas aparências. Precisamos 
voltar à essência.  



   

 

  

Marcha do progresso  

  
O homem traz o céu e o inferno dentro dele mesmo.  

  

779 - A força para progredir, haure-a o homem em si mesmo, ou 
o progresso é apenas fruto de um ensinamento?  

  
R - A força do Progresso está nas motivações que incitam o homem 

a estudar e trabalhar. Há certa diferença entre progresso e evolução. 

Progresso é a evolução de fora para dentro; evolução é o progresso de 

dentro para fora. É a emersão da essência. O homem cibernético é produto 

do progresso; o homem iluminado, integralmente educado, é fruto da 

evolução. O progresso está para a forma assim como a evolução está para 
a essência.  

  
O progresso intelectual, acadêmico, frequentemente deixa de 

considerar o desenvolvimento de valores mais profundos - os valores 

do sentimento no chão da simplicidade e do amor.  

  
780 - O progresso moral acompanha sempre o progresso 

intelectual? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso 
moral?  

  
R - Progresso moral preferimos chamar de evolução. O homem que 

atingiu mais elevado nível de moralidade, inteligência e compaixão é um 
ser evoluído. É um deus que começa a mostrar a face.  

  
O poder que o homem assume, no campo político ou econômico, por 

mais expressivo que se mostre, é transitório e relativo a vários fatores.  

  
781 - Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso?  

  
R - Não. O progresso é parte da evolução como a carroceria 

compõe o caminhão. A evolução é lei. O caminhão carrega tudo, até lixo, 

que deve ser reciclado. Referimo-nos ao progresso como desenvolvimento 
e distribuição de riquezas - fenômeno histórico global.  

   
O homem tem frequentemente criado obstáculos ao progresso no seu 

país, mas o progresso global está sob o comando da Lei Divina.  

  



   

 

782 - Não há homens que de boa-fé obstam ao progresso, 

acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o 

veem onde ele não existe?  

  
R - Sem dúvida, aqui e alhures, de vez em quando, surge um 

ditador que resolve ser pedra de tropeço na História. Chega, porém, a 
tempestade que empurra tudo para frente.  

  
A evolução da Humanidade é lenta, porém, contínua e inevitável.  

  
783 - Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento 

da Humanidade?  

  
R - A evolução, que envolve o progresso das Humanidades, é como 

um rio que avança sempre. Aqui ou ali pode encontrar obstáculos, leito 

estreito ou largo, árvores caídas, curvas, obstáculos diversos... porém, 

segue imperturbável seu curso até desaguar no oceano. A Lei da Evolução 

também é assim – tudo conduz lentamente até ao mergulho definitivo no 

centro espiritual do Universo.  

  
Mesmo retrocedendo em certos momentos, o Espírito, onde quer que 

esteja, acumula experiências que lhe serão oportunamente 

necessárias.  

  

784 - Considerando a perversidade e a indiferença de muita gente, 
muitos parecem recuar em vez de avançar. É isso mesmo?  

  
R - É verdade. Isso acontece. Ocorrem recuos necessários à 

renovação das forças e consolidação de propósitos. Em seguida, o avanço 
é maior.  

  
O maior obstáculo ao progresso é a mente retrógrada.  

  
785 - Qual o maior obstáculo ao progresso?  

  
R - A mente fechada e retrógrada. Uma pedra no meio da estrada 

pode causar acidentes e engarrafamento. Mas, não esqueçamos que a 

História acaba contornando esses obstáculos. É da Lei que tudo e todos os 
seres busquem novos e mais amplos horizontes.  

  

Povos degenerados  
  

O bem e o mal estão dentro do próprio homem.  



   

 

  
786 - Mostra-nos a História que muitos povos, depois de abalos 

que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste 
caso, o progresso?  

  
R - O mal é ação; a dor, reação. O que acontece com o homem 

acontece com a sociedade. Eduque o cidadão e você terá uma grande nação. 

Não temos ainda uma verdadeira civilização por falta de educação. 

Governando com amor, distribuindo livros, máquinas, pão e oportunidades 

constrói-se uma verdadeira civilização. Povo civilizado é povo educado. 
Educação não é somente instrução. É a solução.  

  
Há pessoas e povos que ficam estacionados durante milênios.  

  
787 - Não há raças rebeldes, por sua natureza, ao progresso? 

Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças?  

  
R - Houve situações de raças que já foram sepultadas pela vontade 

da História. A evolução individual e coletiva é exigência de um 
determinismo cósmico. O que não evolui, desaparece.  

  
A Lei que rege o destino do indivíduo também rege a vida da 

coletividade.  

  
788 - Os povos são individualidades coletivas que, como os 

indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela 

decrepitude. Esta verdade, que a História comprova, não será de molde a 

fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio 
e sua extinção, como os da antiguidade?  

  
R - Exatamente, os povos são unidades coletivas. A lei que rege a 

individualidade é a mesma que vigora na coletividade. Aqui a resposta está 

contida na pergunta.  

  
A Humanidade é uma grande família que deveria viver e conviver 

pacificamente neste jardim suspenso denominado Terra.  

  
789 - O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um 

dia reunidos, formando uma só nação?  

  
R - Sim, ainda que em futuro mais ou menos remoto. Infelizmente 

o progresso na Terra ainda está condicionado ao desenvolvimento técnico 

e ao aumento de uma riqueza insustentável. Por isso preferimos o vocábulo 



   

 

evolução, cujos mecanismos de constante transformação e superação farão 

do mundo uma única e verdadeira civilização. Haverá um só governo sob 

a inspiração do Cristo.  

  

Civilizações  
  

As Civilizações estão, pouco a pouco, se unificando no processo de 

globalização econômica, política, cultural e até religiosa.  

  
790 - É um progresso a civilização ou, como o entendem alguns 

filósofos, uma decadência da Humanidade? Será racional condenar-se a 

civilização?  

  
R - A tendência do homem e da sociedade é se organizarem de 

acordo com seus direitos, suas necessidades e suas obrigações. Sem 

organicidade - que implica em burocracia, estruturas e trabalho -  a 

população não poderia crescer, e crescendo desordenadamente, tudo se 

transformaria em caos. Portanto, a ordem é que define e orienta o progresso 

e o progresso em larga escala, priorizando a educação que delineia a 

civilização. Tratando-se de educação e cidadania propriamente 

considerada, o conceito de civilização torna-se muito relativo. Numa visão 

psicológica, comportamental, levantamos a seguinte questão: Atualmente 

temos uma civilização ou uma selvageria organizada? Uma ‘selvilização’? 

A obesidade, a depressão, a violência, a droga, o egoísmo, a desagregação 

familiar, as indústrias e as atividades bélicas com gastos anuais de bilhões 

de dólares, revelam uma pseudo civilização. Esta é a realidade atual. As 

sociedades são unidades coletivas sujeitas às mesmas leis naturais – nascer, 
viver, morrer, renascer e progredir sempre.  

   
O papel da evolução é dissipar as sombras da ignorância e do mal, e 

implantar o reino da paz.  

  
791 - Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que 

desapareçam os males que haja produzido?  

  
R - Estamos a caminho. O progresso contínuo nos levará a tornar-

nos uma sociedade inteligente, e, isenta dessa confusão que vivemos nos 

dias atuais. Assim como individualmente, também coletivamente as 

mudanças são ininterruptas. Vejamos o exemplo dos países que atingiram 

o pico de desenvolvimento, estão agora em flagrante decadência de valores 

éticos e morais. O que foi Roma na época dos Césares? A gloriosa e eterna 

Roma. Ledo engano. Com o tempo, tudo se transformaria em ruínas e 
museus.  



   

 

  
Aprendizagem, adaptação, realização e expansão – é assim que a 

Humanidade progride.  

  
792 - Por que não efetua a civilização, imediatamente, todo o bem 

que poderia produzir? Não será também porque, criando novas 
necessidades, suscita paixões novas?  

  
R - A luz espiritual do mundo chama-se Jesus Cristo. Observando 

as tendências belicosas e sectárias do povo e das autoridades, olhou na 

direção dos palácios e vaticinou: “Não ficará pedra sobre pedra.” Mas, para 

que isso pudesse ser evitado ou amenizado, ele indicou a fórmula: “Amai-

vos uns aos outros.” Se houvéssemos aplicado a sua fórmula, a Terra hoje 

seria um autêntico paraíso, com o mínimo de burocracia e o máximo de 
espontaneidade.  

  

Educação com espiritualização global – eis a tônica da nova civilização 

que estamos construindo.  

  

793 - Por que indícios se pode reconhecer uma civilização 
completa?  

  
R - Civilização completa ou verdadeira será aquela cuja 

constituição político-social refletirá a Consciência Cósmica.  

   
Progresso da legislação humana  

  

Há pessoas que não precisam das leis humanas para agir e viver 

pacificamente.  

  
794 - Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, 

sem o concurso das leis humanas?  

  
R - Sim. Mas, como diz André Luiz, “a disciplina antecede a 

espontaneidade.” Ainda não sabemos viver e conviver corretamente sem 

legislação que nos fiscalize e nos obrigue ao cumprimento do dever. 

Porém, a vida natural, conscientemente, educadamente, é o ideal que nos 
espera na Terra ou noutras Esferas.  

  
O homem, na sua grande maioria, ainda é inseguro, insatisfeito e 

instável.  

  
795 - Qual a causa da instabilidade das leis humanas?  



   

 

  
R - O ser humano caminha passando por momentos de expansão e 

adaptação, realização e superação, mutação e evolução.  

  
A Justiça, em todas as suas instâncias, existe para ser 

respeitada, mas, deve ser menos repressiva e mais educativa.  

  
796 - No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais 

não constitui uma necessidade?  

  
R - As leis ou ausência delas traduzem o grau de evolução da 

sociedade e, por conseguinte, dos indivíduos que a compõem. A aplicação 

das leis penais precisa ser justa e imparcial. Porém, os braços da Justiça, 

isto é, a polícia, devem se deixar conduzir pelo respeito ao ser humano. 

Esses braços, em verdade, simbolizam não só a ação da polícia mas a de 
todos os homens e mulheres que trabalham no Poder Judiciário.  

  
As reformas periódicas são necessárias porque as pessoas e as 

organizações devem acompanhar a marcha do Progresso.  

  
797 - Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis?  

  
R - As mudanças que vão ocorrendo com o passar do tempo e o 

próprio desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade, obrigam o 

homem a avaliar tudo que fez e a promover as necessárias e inevitáveis 
reformas.  

  

Influência do Espiritismo no progresso  
  

A Doutrina Espírita é fonte de conhecimento indispensável à 

reconstrução de um mundo que precisa ser espiritualizado.  

  
798 - O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará sendo 

partilhado, como crença, apenas por algumas pessoas?  

  
R - O Espiritismo é fonte de conhecimento que poderá suprir as 

necessidades e anseios evolutivos de todos os povos. Para isso os Espíritas 

da atualidade precisam ser mais flexíveis e devem se comprometer 
intensamente com a divulgação e prática do Evangelho de Jesus.  

  
O exemplo de vida dos verdadeiros espíritas é a melhor propaganda 

que se deve fazer do Espiritismo.  

  



   

 

799 - De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o 
progresso?  

  

R - A mediunidade, tão bem definida na literatura espírita e tão 

comprovada pela experimentação científica, é um precioso canal. Os 
Espíritos superiores ainda têm muito a revelar.  

  
Apesar das dificuldades impostas pelo homem, a Espiritualidade 

superior vai continuar abrindo portas ao progresso, trazendo novas 

luzes ao mundo.  

  
800 - Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da 

negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais?  

  

R - O Espiritismo na sua dimensão universalista, descortinado 

pelos Espíritos nobres e confirmado pelos fatos e pela experiência diária, 

cumprirá sua missão no mundo. É, sem dúvida, fonte de conhecimento de 

que a humanidade tem extrema necessidade. É a Doutrina que revela e 

explica a realidade da vida como nenhuma outra. “Com os homens e apesar 
dos homens o Espiritismo triunfará.” Disse Allan Kardec.  

 

As revelações do Alto devem acompanhar o desenvolvimento moral e 

intelectual da Humanidade.  

  
801 - Por que não ensinaram os Espíritos, em todos os tempos, o 

que ensinam hoje?  

  
R - As revelações oferecidas pela Espiritualidade superior 

respeitam o cronômetro da evolução planetária. Cada coisa no seu tempo. 

Passo a passo. Se os Espíritos decidissem trazer sua Doutrina, isto é, o 

Espiritismo nos tempos da Idade Média, tudo acabaria em cinzas, nas 
fogueiras da Inquisição.  

  
A Espiritualidade divina não age precipitadamente. Tudo deve 

acontecer progressivamente e segundo os desígnios da Lei Suprema.  

  
802 - Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da 

Humanidade, por que não apressam os Espíritos esse progresso, por meio 

de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre 
até nos mais incrédulos?  

  
R - O progresso espiritual tão desejado não depende apenas de 

fenômenos mediúnicos. A presença e a manifestação de Mensageiros do 



   

 

Plano Maior precisam encontrar médiuns bons e mentes acessíveis. A 
mente humana ainda está polarizada no campo dos interesses imediatistas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   

 

 

Capítulo IX – Lei de Igualdade   
Igualdade natural  

Desigualdade das aptidões  

Desigualdades sociais  

Desigualdade das riquezas  

Provas da riqueza e da pobreza  

Igualdade dos direitos do homem e da mulher  

Igualdade perante a morte  

  

Igualdade natural  
  

No Universo existe igualdade de direitos e deveres porque a Lei é 

imparcial.  

  
803 - Perante Deus, são iguais todos os homens?  

  
R - Não. Somos semelhantes; iguais, não. Cada ser é original, 

único. Esta é uma das verdades que engrandecem a Obra Infinita de Deus.  

  

Desigualdade das aptidões  
  

O destino é uma construção individual.  

  
804 - Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os 

homens?  

  
R - As aptidões são desenvolvidas por cada pessoa livremente, 

conforme as oportunidades que o tempo vai descortinando. Aptidões, 

habilidades, faculdades e outros valores vão se desenvolvendo conforme o 
esforço de cada um, nas vidas sucessivas.  

  
A bagagem espiritual de cada indivíduo é inalienável.  

  
805 - Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva 

o Espírito, integralmente, as faculdades adquiridas?  

  
R - Naturalmente. Nada se extingue, nada se perde das conquistas 

individuais do Espírito. É patrimônio inalienável e intransferível. Pode, 

durante algum tempo, conhecimentos e habilidades permanecerem ocultas 

nas camadas profundas do inconsciente. Porém, no momento oportuno 

tudo vem à tona.  

 



   

 

Desigualdades sociais  
  

As desigualdades resultam das aptidões, incompetência, limitações, 

qualidades e mérito de cada indivíduo.  

  
806 - É lei da Natureza a desigualdade das condições sociais? 

Algum dia essa desigualdade desaparecerá?  

  
R - As desigualdades sociais e econômicas são de responsabilidade 

dos homens, contudo, todas as situações são transitórias e necessárias ao 

crescimento espiritual de todos. São provas para quem têm mais e para 
aqueles que têm menos ou quase nada.  

  
O abuso de poder é uma das marcas do homem orgulhoso.  

  
807 - Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de 

suas posições sociais, para, em proveito próprio, oprimir os fracos?  

  
R - Todas as nossas ações são submetidas à Lei de Causalidade; 

mas, dependendo da gravidade da situação, havendo reflexão e 

arrependimento sincero, em pouco tempo o problema poderá ser resolvido 
sem maiores conflitos.  

  

Desigualdade das riquezas  
  

As estruturas político-administrativas influem bastante na 

desigualdade de condições e de renda no seio da sociedade.  

  
808 - A desigualdade das riquezas não se originará das 

faculdades, em virtude da qual, uns dispõem de mais meios de adquirir 
bens do que outros?  

  
R - As diferenças pessoais são parte do problema, mas, este 

também é assunto político-social. Existe muita injustiça imposta pelos 

maus governantes e até mesmo pelo Poder Judiciário. As riquezas que 

pertencem à Vida podiam ser melhor distribuídas. Responsabilidade social 

e participação nos lucros deveriam ser norma para todas as empresas. 

Todos precisam ser motivados ao crescimento econômico, social, cultural 
e espiritual.  

   

Toda herança patrimonial deve ser administrada solidariamente.  

  



   

 

809 - Aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal 
adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato?  

  
R - Tudo que chegue às nossas mãos ou aos nossos cofres sem o 

trabalho que justifique, deve ser canalizado ou distribuído solidariamente; 
ou seja, para o bem comum.  

  
É a Consciência que julga verdadeiramente nossos atos aqui e no 

Além.  

  

810 - Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor 

de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim 

proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja 
tomado?  

  
R - Vale a intenção. É necessário que essa divisão em inventário 

não venha gerar problemas morais e espirituais na vida de pessoas que não 

têm condição de fazer bom uso daquilo que receberam graciosamente.  

  
A diversidade é necessária em tudo. As tendências, aptidões e 

preferências são variadíssimas.  

  
811 - Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das 

riquezas?  

  
R - Não. Não faria sentido. Ainda é necessário que haja 

empregados e patrões, chefes e subordinados, comandantes e comandados, 

ricos e não ricos. O que precisa ser extinta é a pobreza humilhante e a 

miséria que denigre a própria sociedade. Com a evolução do ser humano e 

com o esforço de todos, no caminho da justiça e da solidariedade, essas 
discrepâncias desaparecerão.  

  
A melhor riqueza é a paz.  

  
812 - Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se 

dará com o bem estar? Será possível que todos se entendam?  

  

R - O bem estar é mais fácil e é melhor. Que adianta riqueza sem 

paz? O bem estar é patrimônio de todos, assim como o oxigênio que se 

respira. Temos que evitar a poluição dos desentendimentos. O ser 
inteligente deve inspirar o oxigênio puro da tranquilidade.  

  
Cada um colhe o que semeou. É mais feliz quem mais amou.  



   

 

  
813 - Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma 

responsabilidade caberá disso à sociedade?  

  
R - Somos todos, direta ou indiretamente, por ação ou omissão, 

responsáveis por tudo que acontece na vida de todos. Somos uma grande 
família. Não há uma só alma inocente na face da Terra.  

  

Provas da riqueza e da pobreza  
  

A lei natural ou divina e imutável e imparcial.  
  

814 - Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a 
outros, a miséria?  

  
R - Já dissemos que esse Deus sob a forma de autoridade humana 

não existe. A Lei Cósmica abre suas riquezas infinitas para todos nós. Cada 

um, porém, faz o que quer e o que sabe. O uso ou abuso do livre-arbítrio é 
que define as situações em que cada um passa a viver.  

  
Miséria e riqueza são provas difíceis, porém, necessárias.  

  
815 - Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da 

desgraça ou a da riqueza?  

  
R - Ambas são difíceis, porém, a riqueza tem caráter especial. A 

fortuna atrai luxúria, vaidade, orgulho, cobiça, ociosidade, prepotência, 

inveja e outros sentimentos geradores de perturbação. A alegria dos ricos 

geralmente não é pura. A preocupação e a insegurança geram inquietação. 
Não estamos fazendo apologia à pobreza.  

  
A riqueza é oportunidade para servir mais e melhor.  

  
816 - Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não 

dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem?  

  
R - Sim. Entretanto, as pessoas costumam ficar insensíveis na 

medida em que se tornam ricas. Os bens materiais geralmente deixam o 

homem isolado nas suas preocupações e medos. Se fosse diferente, não 

haveria pobreza. O que sobra da mesa dos afortunados daria para alimentar 

todas as famílias pobres do mundo. Eles não pensam nisso. Aliás, esse 

assunto os incomoda.  

  



   

 

Igualdade dos direitos do homem e da mulher  
  

Os direitos são iguais para todas as criaturas na medida do 

merecimento alcançado.  

  
817 - São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os 

mesmos direitos?  

  
R - Num e noutro, a essência é divina; porém, a polaridade 

feminina difere da masculina. O homem é o aventureiro, o destemido que 

sai para o trabalho debaixo de chuva ou sol, enquanto a mulher gerencia e 

protege o lar com a delicadeza que lhe é própria. É educadora e intuitiva 

nata. Felizmente, seu espaço de liderança está se ampliando cada vez mais.  

  
Ao longo da História, apesar dos preconceitos e discriminação, a 

mulher tem desenvolvido e demonstrado valores especiais.  

  

818 - Donde provém a inferioridade moral da mulher em certos 
países?  

  
R - Da ignorância e da prepotência do macho, que se materializa 

nas tradições e na cultura patriarcal. Aliás, ficaria melhor dizer: 

inferioridade social. A moral está no Espírito.  

  
A lei da compensação outorga à mulher qualidades que a maioria dos 

homens ainda não possui.  

  
819 - Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a 

mulher?  

  
R - A fragilidade física, em verdade, é compensada pela 

sensibilidade, pela beleza e pela intuição, cujo poder está acima da razão. 

Quando a sociedade se tornar mais inteligente vai preferir eleger almas 
mais sensíveis para os postos de comando.  

 

O comportamento machista é remanescente da selva.  Ser homem é ser 

inteiro na compreensão e nas atitudes, na inteligência e na 

sensibilidade.  

  
820 - A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob 

a dependência do homem?  

  



   

 

R - Se ela concordar. Fora isso, pode ocorrer o contrário. O que 

será mais importante, a luz do sol ou a água da chuva? Não existe 

inferioridade ou superioridade nessa diferença; o que se verifica é uma 
necessária interdependência, uma complementaridade.  

  
Homem e mulher são igualmente úteis e indispensáveis na constituição 

da família e da sociedade.  

  

821 - As funções a que a mulher é destinada pela Natureza terão 
importância tão grande quanto as deferidas ao homem?  

  
R - Sim. Em certas situações a presença da mulher é mais 

expressiva. Imagine televisão sem mulher, as artes sem mulher, as escolas 
sem mulher, o lar sem mulher... O ser feminino embeleza o mundo.  

  
Nós - seres humanos - somos semelhantes; iguais, não.  

  
822 - Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser 

iguais também perante as leis humanas? Assim sendo, uma legislação, 

para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do 
homem e da mulher?  

  
R - Em princípio, sim; porém, a legislação aplicada ao dia-a-dia 

deve considerar que cada pessoa tem sua personalidade, suas habilidades e 

suas limitações. Cada pessoa tem sua história de vida. Ninguém é igual a 

ninguém. Mesmo perante Deus não somos iguais; somos semelhantes. 
Cada individualidade tem brilho próprio.  

  

Igualdade perante a morte  
  

A vaidade tanto quanto a humildade se projeta além da morte.  

  
823 - Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua 

memória por meio de monumentos fúnebres?  

 

R - Último suspiro de vaidade. O Espírito ao desencarnar deve se 

libertar de todos os condicionamentos tipicamente humanos, 

principalmente daqueles que o prendem ao passado de vaidades e sombras.  

  
Quaisquer pompas em homenagem ao ser humano são descabidas se 

considerarmos sua pequenez perante o Universo. A sobriedade sempre 

fica bem.  

  



   

 

824 - Reprovais então, de modo absoluto, a pompa dos funerais?  

  
R - Sim, relativamente. Os homens públicos que deixam marcas de 

luz na História devem receber as manifestações de reconhecimento do 

povo. Entretanto, as preces com pureza de sentimentos repercutem melhor 
na alma de quem partiu.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   

 

 

Capítulo X – Lei de Liberdade   
Liberdade natural  

Escravidão  

Liberdade de pensamento  

Liberdade de consciência  

Livre-arbítrio  

Fatalidade  

Conhecimento do futuro  

  

Liberdade natural  
  

A liberdade é sempre limitada e condicionada.  

  
825 - Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se 

de gozar de absoluta liberdade?  

  
R - Não. Cada pessoa, esteja onde estiver, não passa de um ponto 

luminoso na grande teia da vida. Somos dependentes de todos, de tudo e 

do Todo. Por isso, o amor incondicional constitui a necessidade maior. 

“Amai-vos” – disse Jesus.  

  
Todos os níveis de liberdade estão subordinados ao determinismo 

divino.  

  

826 - Em que condições poderia o homem gozar de absoluta 
liberdade?  

  
R - A liberdade absoluta não existe. Existem níveis de liberdade a 

partir de uma situação de paralisia ou escravidão, prisão ou sequestro. 

Níveis que se abrem, se ampliam e se elevam, do humano ao espiritual, do 

espiritual ao crístico. O Universo, contudo, é uma teia infinita, cujos 

trilhões e trilhões de centelhas se interligam na energia amorosa de Deus. 

Digamos: na plenitude da liberdade o Espírito passa a viver feliz sob o 
determinismo amoroso de Deus.  

  
Respeitar os direitos do próximo é princípio de educação.  

  
827 - A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem 

o de pertencer-se a si mesmo?  

  
R - Mais que um dever é uma necessidade respeitar os direitos 

alheios. Jesus - o Mestre dos mestres - disse e fez o necessário para que 



   

 

todos nós vislumbrássemos o caminho da luminosa libertação. Devemos 
amar o próximo assim como amamos a nós mesmos.  

  

O mundo, em todos os países, está cheio de pequenos déspotas.  

  
828 - Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos 

homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus 

subordinados? Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios 
que professaram neste mundo?  

  
R - O homem, geralmente, na sua atual condição evolutiva, é 

confuso, imprevisível, vaidoso, egoísta, orgulhoso e decepcionante. São 

raros os exemplos que contrariam esta regra. Entretanto, estamos em 
trânsito, das trevas da ignorância para a luz da inteligência e da bondade.  

  

Escravidão  
  

A escravidão manchou a história de muitos povos. É carma coletivo.  

  
829 - Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser 

propriedades de outros homens?  

  
R - Essa é uma das aberrações da nossa humanidade. Qualquer ser 

humano, seja quem for, esteja onde estiver, em hospitais ou prisões, em 

palácio ou na sarjeta, deve ser respeitado. Esse respeito deve se estender a 
todos os seres vivos.  

  
A crueldade é própria do instinto sub-humano.  

  
830 - Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, 

são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-

se com um uso que lhes parece natural?  

  
R - Nada justifica a escravidão. Não há hipótese. Escravidão é 

crueldade. No Brasil e noutros países, é considerado crime.  

   
Infelizmente a chamada lei do mais forte ainda vigora em muitos 

lugares do mundo.  

  

831 - A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças 

humanas sob a dependência das raças mais inteligentes?  

  



   

 

R - Naturalmente. Mas, em lugar da palavra raças, digamos povos. 

Entre países das Américas e países da África há muita diferença cultural, 

porém, não significa dizer que o homem africano seja inferior ao 

americano. É possível que os africanos possuam valores que ainda não 

foram despertados por falta de oportunidade. Qualquer ser humano detém 
um potencial que transcende as aparências.  

  
Muitos escravos chegaram e chegam ao Mundo Espiritual envoltos em 

luz.  

  
832 - Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com 

humanidade; que não lhes deixa faltar nada e acreditam que a liberdade 
os exporia a maiores privações. Que dizeis disso?  

  
R - Em qualquer hipótese, o sistema escravagista é desumano. À 

luz dos ensinamentos espíritas, o mais humilde serviçal de um palácio pode 

estar anos luz à frente do rei. Num corpo sem qualquer estética pode estar 

morando uma alma nobre. Desencarnando, sai igual a um pássaro de luz 
por entre as montanhas.  

  

Liberdade de pensamento  
  

Liberdade é espaço que se vai abrindo gradativamente sob a luz da 

responsabilidade.  

  
833 - Haverá no homem alguma coisa que escape a todo 

constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade?  

  
R - Absoluta liberdade daria ao Espírito poder absoluto. Portanto, 

a liberdade do Ser está e estará sempre nos limites estabelecidos pelo 

determinismo divino. No Universo quem governa mesmo é Deus. Nem 

mesmo na esfera do pensamento o homem consegue ser totalmente livre. 

Cada um pensa e projeta seu pensamento nos limites estabelecidos pelo seu 
grau de evolução.  

  
O pensamento não é qualquer coisa. Pensar é causar.  

  
834 - É responsável o homem pela emissão de seu pensamento?  

  
R - É, sim! Pensar é agir no imponderável. Pensar é projetar ou 

expandir energia boa ou negativa. É nas malhas do pensamento negativo 

que ocorrem os processos obsessivos entre seres de semelhantes 

tendências, estejam encarnados ou desencarnados. Somos responsáveis 



   

 

pelo que fazemos e pelos pensamentos que geramos e projetamos na 
psicosfera do planeta.  

  

Liberdade de consciência  
  

Falar e agir conforme a Consciência é viver em harmonia com o 

Universo.  

  

835 - Será a liberdade de consciência uma consequência da 
liberdade de pensar?  

  
R - Qualquer expressão da alma é refletida no espelho da 

Consciência, que retorna sob a forma de efeitos.  

  
Estamos no mundo para nos desembaraçar. Temos ainda muitos nós 

na alma.  

  
836 - Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de 

consciência?  

  
R - Direito, não; ele goza de liberdade para agir segundo suas boas 

ou más tendências. Quem, todavia, tenta impedir por meios violentos a 

liberdade de expressão do ser humano, é ditador, senão, déspota. Todo 

homem deve ser livre para pensar e expressar o que pensa, respeitando 

naturalmente os princípios da ética e do pudor. Caso a sua palavra ofenda 

levianamente pessoas ou instituições, aí nasce um problema que poderá ser 

resolvido amigavelmente ou com a intervenção da Justiça.  

  

A Consciência delimita o espaço de liberdade de cada indivíduo.  

  
837 - Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à 

liberdade de consciência?  

 

R - Assim como cada País tem seu espaço territorial, que não deve 

ser invadido por qualquer outro, também cada ser humano tem seu campo 

pessoal, sua privacidade, sua intimidade, seu mundo interior que deve ser 
respeitado.  

  
A multiplicidade de crenças reflete o direito de liberdade.  

  
838 - Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando 

notoriamente falsa?  

  



   

 

R - O respeito é próprio da pessoa educada. Lidar com a mente 

coletiva envolve grande responsabilidade. Os Mentores Espirituais sempre 

alertaram quanto a isso. Cuidado com os falsos gurus, os falsos profetas, 
os falsos pastores, os falsos médiuns!  

  
A violência intelectual e emocional estão presentes na política, nas 

religiões e em muitos outros setores da atividade humana.  

  
839 - Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença 

um outro que não pensa como ele?  

  
R - É princípio da Educação o respeito à liberdade de pensamento 

e de expressão de todos os seres humanos. Todos são livres para escolher 
a religião ou a crença que melhor fale ao seu coração.  

  
É dever de consciência impedir a proliferação do mal.  

  
840 - Será atentar contra a liberdade de consciência pôr óbices a 

crenças capazes de causar perturbações à sociedade?  

  
R - Seitas ou qualquer organização que esteja investindo contra o 

pudor, que esteja incentivando o uso de drogas e práticas contra a ordem 

pública, devem ser investigadas pelas autoridades competentes.  

  
É necessário muita habilidade para mudar a maneira de pensar de 

determinadas pessoas.  

  
841 - Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar 

que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar 

contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se 

transviaram obedecendo a falsos princípios?  

 

R - Na busca de conforto e espiritualidade, as mentes 

despreparadas podem ser preenchidas com enganos, fantasias e 

exploração. Devemos auxiliar pessoas que estejam sendo enganadas e 

exploradas; porém, de forma prudente e despretensiosa para que nossa 

atitude não se configure intromissão. É preciso respeito, brandura e 
habilidade no falar.  

  

A melhor religião está ao alcance de todas as pessoas inteligentes.  

  



   

 

842 - Por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as 

doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, 

a que tem o direito de se apresentar como tal?  

  
R - Arrogância é sinal de atraso e radicalismo. A melhor religião é 

aquela que torna felizes os seus seguidores, no nível de assimilação deles. 

Daí o respeito que se deve ter por todas as escolas religiosas, cristãs ou 
não.  

  

Livre-arbítrio  
  

O livre-arbítrio é campo de liberdade para a sementeira do bem.  

  
843 - Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos?  

  
R - Jesus responde: “A sementeira é livre; a colheita, obrigatória.”  

  
A proporcionalidade do livre-arbítrio depende das condições 

evolutivas de cada indivíduo e das circunstâncias.  

  
844 - Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento?  

  
R - Progressivamente, de acordo com a sua faixa etária. O livre-

arbítrio, que implica responsabilidade sobre os próprios atos, é 

proporcional ao conhecimento adquirido e ao nível de maturidade 

alcançada. O instinto precede o livre-arbítrio.  

  
Ninguém faz absolutamente o que quer. Tem que haver conquista ou 

permissão.  

  
845 - Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as 

predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer?  

 

R - Todos nós trazemos na alma sombra e luz, tendências boas e 

inclinações negativas. Por isso pode-se afirmar que nossos verdadeiros 

amigos e inimigos estão dentro de nós mesmos. São forças que nos atraem 
para o mal e outras que nos convidam para o bem. A escolha é nossa.  

  
O instinto animal presente no homem tem que ser domado, educado.  

  
846 - Sobre os atos da vida nenhuma influência exerce o 

organismo? E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do 
livre-arbítrio?  



   

 

  
R - Normalmente. O corpo físico guarda em toda a sua 

programação e estrutura genética a carga do instinto animal que não se 

deve abjurar radicalmente. Devemos lidar pacificamente com o nosso 

passado. Antes de voar devemos aprender a caminhar com tranquilidade e 
segurança.  

  
A deficiência mental que anula o discernimento afasta o senso de 

responsabilidade perante os atos.  

  
847 - Da aberração das faculdades tira ao homem o livre arbítrio?  

  
R - A pergunta poderia ser formulada de modo mais claro, porém, 

digamos que sim. Não podemos ser responsabilizados por atos que nos 

fogem ao controle. Se, de fato, não temos consciência do que fazemos, a 
Justiça nos vê com outro olhar.  

  
O uso de drogas lícitas ou ilícitas é sempre prejudicial à saúde física e 

mental.  

  
848 - Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à 

embriaguez a aberração das faculdades intelectuais?  

  
R - A formulação desta pergunta também não facilita a resposta, 

contudo, tentemos responder da melhor forma possível: Embora devamos 

considerar a história que antecede cada caso, o bêbado ou drogado, que se 

entregou voluntariamente ao vício, é duplamente responsabilizado pelo 

que possa cometer. Primeiro, por fazer uso de substância nociva à saúde 

física e mental; segundo, pelos problemas que, consequentemente, venha a 

cometer. Há pessoas que bebem para se entregar às aberrações sem 

sentimento de culpa. Pensam enganar a Lei Divina.  

  
O predomínio da animalidade é característica dos homens pouco 

evoluídos, vivendo ainda na sombra do passado primitivo.  

  
849 - Qual a faculdade predominante no homem em estado de 

selvageria: o instinto ou o livre-arbítrio?  

  
R - Nesse estado o instinto predomina; por este motivo a culpa ante 

os erros ou males cometidos é atenuada.  

  
O homem de bem jamais vende sua dignidade.  

  



   

 

850 - A posição social não constitui às vezes, para o homem, 
obstáculo à inteira liberdade de seus atos?  

  
R - Sim, é uma prova que lhe cabe vencer. O homem inteligente, 

em todas as situações, deve fazer prevalecer o bom senso. Nunca deve 

esquecer que a liberdade é fundamental – a liberdade para viver conforme 

os ditames da própria Consciência. O homem de bem não se vende. Não 
tem preço; tem valor.  

  

Fatalidade  
  

A liberdade individual ou coletiva é permitida pela Justiça Divina.  

  
851 - Muita coisa acontece fatalmente. Onde fica nesse caso o 

livre-arbítrio?  

  
R - A Lei é matemática. Muitos acontecimentos são prefixados no 

destino, através da própria pessoa. Ela geralmente não sabe que as suas 

ações trazem uma reação correspondente, no tempo e no espaço. As 

reações da Lei dependem de cálculos de responsabilidade. É um processo 

que pode demandar bastante tempo. Portanto, o livre-arbítrio é limitado e 
rastreado pelo determinismo divino, que está a serviço da Ordem Cósmica.  

  

O destino é um caminho cheio de surpresas.  

  
852 - Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, 

independente da maneira como procedem. Não lhes estará no destino o 

infortúnio?  

  
R - O destino é traçado pelo próprio indivíduo. Ele pode alterar 

muitas coisas, porém, existem reações que foram registradas de forma 
indelével. Maktub! (Está escrito!)  

  
Ocorre frequentemente convergência de forças no mecanismo de 

causa e efeito. É quando o inesperado acontece.  

  
853 - Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair 

em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não haverá nisso 
fatalidade?  

  
R - Sim. “Quem com ferro fere com ferro poderá ser ferido.” O 

aviso foi deixado. A fatalidade é uma convergência de forças, no espaço e 

no tempo. O Espírito precisa passar exatamente por determinada dor para 



   

 

tirar a mancha que ficou na sua memória. Os acidentes dos quais ele escapa 
inicialmente podem indicar a aproximação daquele que seria fatal.  

  
Existe uma Ordem soberana que nos compete respeitar.  

  
854 - Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir 

que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Assim, 

qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não 
chegou, não morreremos?  

  
R - A fatalidade é uma determinação do Alto, mas, em muitos 

casos, pode ser atenuada. O destino pode e deve ser transformado. O 

determinismo estabelece, o livre-arbítrio pode alterar. Claro! Dentro de 

certo limite. Portanto, o que se chama de fatalidade pode também ser 

chamado de tendência ou probabilidade. “Somos escravos do nosso 
passado e senhores do nosso futuro.” – Emmanuel.  

  
A função do perigo é desenvolver prudência, habilidades e 

autoconfiança.  
  

855 - Com que fim nos faz a Providência correr perigos que 
nenhuma consequência devem ter?  

  
R - A Lei é sábia. O perigo faz brotar a coragem e desenvolver 

habilidades. Os mecanismos de defesa, no instinto, no intelecto e na 

intuição nascem e se manifestam em meio ao perigo. Uma vida de 
comodidades e facilidades, e sem ameaças estaria fadada à inércia.  

  
A confirmação das previsões prova o determinismo Divino.  

  
856 - Sabe a pessoa antecipadamente de que gênero será sua 

morte?  

  
R - Há pessoas que têm esse pressentimento. A Espiritualidade 

Superior lhes abre uma fresta da cortina. São casos raríssimos.  

  
A autoconfiança ou mesmo a fé não descarta a prudência.  

  
857 - Há homens que afrontam os perigos dos combates, 

persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum 
fundamento para essa confiança?  

  



   

 

R - A razão é a mesma. Uns anteveem o precipício; outros, a 

planície. Os primeiros ficam apreensivos; os segundos, tranquilos. De 

qualquer forma a Providência Divina está presente.  

  
Há pessoas que são preparadas e até educadas para a desencarnação.  

  
858 - Por que razão os que pressentem a morte a temem 

geralmente menos do que os outros?  

  
R - Foram avisados. A Espiritualidade superior é sábia; somente é 

dado o saber a quem merece ou esteja preparado. Sabem que o 

acontecimento é inevitável. Está preparado por que recebe proteção dos 

próprios Espíritos que lhes descortinaram o futuro.  

  

Há pedras no caminho de todos os indivíduos, indistintamente. São 

provas.  

  
859 - Com todos os acidentes, que nos sobrevêm no curso da vida, 

se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada, quando tem 

que ocorrer? Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os 

Espíritos não possam conjurar, embora o queiram?  

  
R - O destino é a vida que a própria pessoa escolheu. É uma 

trajetória. É uma viagem programada. Entretanto, muita coisa pode ser 

alterada para o bem ou para o mal. Você pode não ser tão escravo do 

passado quanto outras pessoas. Com determinação e sob proteção 

espiritual podemos afastar muitas pedras do nosso caminho.  

  
Querer é poder, mas é necessário perseverar.  

  
860 - Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que 

se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente?  

  
R - Sim. Exemplos: A doença que devia ser fatal pode ser debelada, 

isto é, erradicada na sua nascente perispiritual. Isso acontece 

frequentemente com pessoas dedicadas ao bem. No momento do embarque 

um passageiro inesperadamente desistiu da viagem. Uma hora depois, 

chega a notícia: o avião caiu. A Lei é perfeita. Muitos fatores incidem nos 
acontecimentos que brotam no dia-a-dia.  

  
O bom senso nos recomenda controlar os impulsos e evitar agir sob 

tensão.  

  



   

 

861 - O Espírito daquele que comete um assassínio sabia antes de 
reencarnar que viria a ser assassino?  

  
R - Não. Havia no seu instinto tendência a agredir seu semelhante. 

Tendência que ele não soube ou não quis domar.  

  
Há destinos que parecem estradas pedregosas.  

  
862 - Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa 

alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus 
empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade?  

  

R - Isso é relativo. Digamos que se trate de um destino poluído ou 

uma estrada com muitos buracos por onde os carros não conseguem 

transitar tranquilamente. O próprio indivíduo concorreu direta ou 
indiretamente para que a estrada de sua existência ficasse nessas condições.  

  
Às vezes temos que nos adaptar a situações indesejadas, sem perder a 

dignidade, jamais.  

  
863 - Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a 

enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele 

submetido à direção da opinião geral, quanto à escolha de suas 

ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao 
exercício do livre-arbítrio?  

  
R - Isso realmente acontece, principalmente na esfera político-

administrativa, porém, mesmo ocupando uma função ou um emprego 

diferente das suas tendências e preferências, não deve nunca violentar a 

Consciência. Dignidade acima de tudo. Essa pessoa pode aí mesmo 

expandir o bem, com exemplos de solidariedade, retidão e alegria. O amor 
tudo transforma e ilumina.  

  
Podemos constatar a lei de Causa e Efeito nas ocorrências do nosso 

dia-a-dia.  

  
864 - Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, 

outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que 
atribuir isso?  

  
R - Sorte não existe. Otimismo, trabalho e merecimento - este é o 

caminho da vitória. Nosso esforço diário sensibiliza e atrai os protetores 

invisíveis, ao tempo em que os pessimistas, indolentes e endividados 



   

 

encontram obstáculos que não conseguem transpor. A verdade está em nós. 
Nosso futuro também.  

  
Nada acontece ao acaso. Cada fenômeno, por mais simples que seja, 

tem sua função na dinâmica da vida.  

  
865 - Como se explica que a boa sorte favoreça a algumas pessoas 

em circunstâncias com as quais nada têm que ver a vontade, nem a 
inteligência: no jogo, por exemplo?  

  
R - Descartemos a palavra sorte. As mais diversas reações da Lei 

estão espalhadas no espaço da nossa existência. Tudo tem uma causa e um 

objetivo. Toda alegria deve ser fruto de uma busca ou merecimento. 

Façamos investimentos no “Banco da Providência Divina.” Não há 
negócio mais lucrativo.  

  
Temos o dever de projetar luz no próprio caminho. Se possível, em 

todas as direções.  

 

866 - Então, a faculdade que favorece presidir aos destinos 
materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio?  

  
R - Sim. Há pessoas iluminadas que conhecem o próprio futuro, 

isto porque conhecem o passado e têm consciência do que está acontecendo 
no presente. O destino é programável.  

  
Há Espíritos que reencarnam sob especial proteção.  

  
867 - Donde vem a expressão: Nascer sob uma boa estrela?  

  
R - Metáfora que indica proteção espiritual. A estrada é boa e o 

veículo também. Enfim, merecimento.  

  

Conhecimento do futuro  
  

Retrocognição, cognição e precognição – essas janelas existem. O 

campo mediúnico é vastíssimo.  

  
868 - Pode o futuro ser revelado ao homem?  

  
R - Sim, em casos raros. Há médiuns missionários que conhecem 

suas vidas passadas e seu futuro.  

  



   

 

Devemos aprender a assumir riscos e responsabilidades.  

  
869 - Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem?  

  
R - Se o atleta soubesse de antemão o resultado da competição não 

se empenharia. Deixaria de haver o necessário esforço pela auto superação. 
Não haveria mérito algum.  

  

A Lei permite flexibilidades e concessões se for para o bem de todos.  

  
870 - Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que 

permite Deus que seja revelado algumas vezes?  

  
R - Toda regra tem exceção até mesmo sob a Lei Divina, que é 

feita de justiça e amor. Essa possibilidade de exceção pode também ser 
chamada de flexibilidade.  

 

A Providência Divina sabe transformar erros em experiências 

edificantes.  

  
871 - Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem 

sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade 

dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a 
respeito desse homem?  

  
R - O saber de Deus é diferente do nosso. Ele não está preocupado 

com particularidades do nosso dia a dia, que correm por conta do nosso 

livre-arbítrio. A Lei existe para cuidar de tudo, de todos e da ordem global. 

Temos uma vida que nos cabe cuidar e fazê-la crescer.  

  

Expiação, provas e missão, individuais e coletivas – assim caminha a 

Humanidade.  

  

872 - Expiação, provas e missão – três situações que caracterizam 

a realidade humana. Para facilitar o entendimento da questão, embora 

simples, coloquemos aqui respectivos sinônimos: quitação, testes e 

mandato. Em meio a essas experiências, o ser humano resgata dívidas 

desta e doutras existências, é submetido a provas necessárias ao 

desenvolvimento e consolidação de valores e, desta forma, se habilita à 

realização de obras voltadas para o bem comum. Essas são as marcas da 

trajetória evolutiva do ser humano em nosso planeta. Tudo isso acontece 

naturalmente segundo o determinismo das Leis da vida e a liberdade 



   

 

concedida a cada indivíduo, ou seja, o livre-arbítrio que nos permite agir 
conforme a própria vontade.  

  

R - Desde que fomos recriados como seres humanos, no grande 

laboratório da Natureza, estava determinado que teríamos que comer o pão 

da vida eterna mediante o suor do próprio rosto. Aí começamos nossa 

trajetória solitária, coletiva e solidária. A evolução é uma subida. A visão 
do céu nos estimula a caminhar.  

   

  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  



   

 

 

Capítulo XI – Lei de Justiça, de Amor e de Caridade   
Justiça e direitos naturais  

Direito de propriedade, Roubo  

Caridade e amor ao próximo  

Amor maternal  
  

Justiça e direitos naturais  
  

A Justiça divina ou natural pode ser constatada e experienciada 

diariamente.  

  
873 - O sentimento da justiça está em a Natureza ou é resultado 

de ideias adquiridas?  

  
R - Está na Natureza, lá fora, e está em nossa natureza espiritual. 

A verdade sobre a vida e sobre Deus sempre esteve dentro de nós, como 

instinto e sob a luz da intuição. Somos semelhantes a Deus. A diferença é 

que somos relativos, ao passo que Ele é o Absoluto.  

  
Quando desenvolvemos a verdadeira inteligência, passamos a 

promover somente o bem.  

  
874 - Sendo a justiça uma lei da Natureza, como se explica que os 

homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que 
a outros parece injusto?  

  
R - Em determinadas mentes a luz é maior; a interpretação é mais 

profunda e verdadeira. Noutras mentes a luz é turva.  

  
A Justiça humana tenta refletir a Justiça Divina. Felizmente, as 

vítimas de seus equívocos são recompensadas pela Grande Lei.  

  
875 - Como se pode definir a justiça? Que é o que determina o 

direito?  

  
R - É simples: a cada um segundo o seu merecimento. A Justiça é 

imparcial, impessoal e universal. A justiça no mundo tem sido parcial e 

cega; castiga o homem pelo mal praticado, e nunca premia pelo bem que 
tenha feito.  

  
Intenções, atos e consequências são considerados com precisão pela 

Justiça Divina.  



   

 

  
876 - Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a 

base da justiça, segundo a lei natural?  

  
R - A base da justiça é a verdade. Portanto, todo e qualquer 

julgamento, para ser lúcido e correto, tem que estar fundamentado na 
veracidade das intenções e dos fatos.  

  
Assumimos compromissos e obrigações diversas na vida em sociedade.  

  
877 - Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, 

nascem-lhe obrigações especiais?  

  
R - Diríamos: obrigações diversas, em relação ao próximo, à 

família, às instituições e, principalmente em face da própria Consciência.  

  
O bom senso diz que o direito do homem começa a vigorar quando ele 

cumpre suas obrigações.  

  

878 - Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu 
direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito?  

  
R - Na sociedade moderna, que ganhou muitos estatutos, normas, 

regulamentos, códigos, legislações e constituições, é sempre aconselhável 

recorrer ao auxílio de um profissional.  

  
A retidão de comportamento, mesmo havendo pequenos erros de 

natureza ética, define o homem de bem.  

  
879 - Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em 

toda a sua pureza?  

  

R - Imagine a personalidade de Jesus. A mulher, supostamente 

adúltera, se seu ato viesse a se confirmar, e se isso fosse configurado delito, 

deveria ser julgada pelo tribunal competente. Não havendo ainda esse 

tribunal seria naturalmente julgada pela Lei Divina. Em razão disso, o 

Mestre, diante do grupo que queria fazer justiça com as próprias mãos, 

disse com sua inconfundível autoridade: Tudo bem! Posso até concordar 

com a atitude de vocês, mas, proponho que atire a primeira pedra aquele 

que até hoje não tenha cometido algum pecado ou delito. Sem sombra de 

dúvida, o Cristo é o homem perfeito, na justiça e no amor, na palavra e na 
ação.  

  



   

 

Direto de propriedade, Roubo  
  

O direito básico de cada um consiste em ser o que de fato é, devendo 

evoluir gradativamente.  

  
880 - Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem?  

  
R - O de viver. Foi esta a resposta que os Mensageiros 

apresentaram ao Codificador. Estendamos esse direito àqueles que ainda 

estão no ventre da mãe, esperando o momento de abrir os olhos e sorrir 
diante dos pais.  

  
Previdência e prudência são sinais de inteligência.  

  
881 - O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe 

permitam repousar quando não mais possa trabalhar?  

  
R - Este é um direito e um dever. O homem deve ser desapegado, 

mas a previdência é indicativo de maturidade e bom senso.  

  
A legítima defesa - questão de consciência -  constitui direito inviolável.  

  
882 - Tem o homem o direito de defender os bens que haja 

conseguido juntar pelo seu trabalho?  

  
R - Sim, segundo as leis vigentes. Sem violência. É preferível 

perder tudo e ganhar ou manter a paz da Consciência.  

  
O direito de propriedade, que preserva o patrimônio comum e a 

ordem pública, é legítimo e necessário.  

  
883 - É natural o desejo de possuir?  

  
R - Sim, o necessário e sem apego. Que o ter seja um meio de 

servir. Melhor que possuir é ser. Geralmente quem muito possui pouco 
usufrui.  

  
A legalidade representa o fundamento da legítima propriedade de 

bens materiais, intelectuais e outros.  

  
884 - Qual o caráter da legítima propriedade?  

  



   

 

R - É aquela que foi adquirida com o suor do próprio rosto ou seja, 
com esforço e inteligência.  

  
Em todos os casos, nosso direito termina onde começa o direito dos 

outros.  

  
885 - Será ilimitado o direito de propriedade?  

  
R - No ordenamento jurídico, social e econômico, o direito de 

propriedade representa importante avanço organizacional, contudo, esse 

direito tem conduzido o homem ao aguçamento do seu egoísmo, próprio 

da psicologia predominante nas relações econômicas atuais. O 

desequilíbrio causado por esse comportamento fica flagrante quando 

percebemos que 90% das riquezas no mundo estão nas mãos de 10% da 

população. Um bilhão de pessoas ainda passam fome, enquanto países 

ricos gastam bilhões de dólares anualmente nas indústrias da guerra. 

Portanto, perante a Lei Divina essa liberdade improdutiva e ilimitada não 
deve ser um direito, e sim, abuso.  

  

Caridade e amor ao próximo  
  

A caridade transforma o amor em tudo aquilo que seja necessário à 

sobrevivência, bem estar e felicidade de todos.  

  
886 - Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a 

entendia Jesus?  

  
R - Liberação de amor em todas as suas benéficas expressões. 

Exemplo: indulgência, tolerância, benevolência e perdão. Somos a família 
de Deus. O pão nosso de todos os dias é o amor.  

  

Inimigos, adversários e concorrentes são nossos instrutores e 

companheiros de evolução.  

  
887 - Jesus também disse: “Amai até mesmo os vossos inimigos.” 

Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais 
e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os Espíritos?  

  
R - Nossos inimigos – aqueles a quem fizemos mal – são 

simplesmente cobradores. Os inimigos gratuitos talvez sejam almas em 

conflito. Perante uns e outros nossa postura deve ser de respeito, 

indulgência e compaixão.  

  



   

 

O mendigo geralmente é alguém que precisa ser alimentado e 

orientado a recuperar sua autoestima.  

  
888 - Que se deve pensar da esmola?  

  
R - Esse costume mantido pelos mais necessitados é uma mancha 

que devia envergonhar a sociedade, ao mesmo tempo, é um convite à 

reflexão e à solidariedade. Numa sociedade onde milhões de famílias 

desperdiçam de tudo, a fome nas periferias torna-se motivo de revolta e 
estímulo à violência.  

  
Ninguém é condenado a viver por tempo indeterminado em situação 

humilhante. Qualquer ser humano é cidadão do Universo.  

  
889 - Não há homens que se veem condenados pela Consciência a 

mendigar?  

  
R - Sim e não. A ausência de oportunidade, a indolência, o vício, 

são fatores que levam pessoas à mendicância. Contudo, nenhum filho de 

Deus é condenado a viver por tempo indeterminado em situações 

degradantes. Somos responsáveis pela vida que todos levam. Disse um 

poeta: “Deus construiu um imenso jardim; em seguida veio o homem e 
edificou, a seu modo, cidades e cidades.”  

  

Amor maternal  
  

Amor, na sua expressão materna, é instintivo e espiritual.  

  
890 - Será uma virtude o amor materno, ou um sentimento 

instintivo, comum aos homens e aos animais?  

  
R - O amor, em qualquer de suas manifestações, é energia divina, 

que está em Deus e está em nós. Na sua transformação evolutiva, primeiro 
é instinto, depois sentimento.  

  

Há muitos reencontros de reconciliação dentro da própria família.  

  
891 - Estando em a Natureza o amor materno, como é que há mães 

que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes?  

  
R - Quase sempre são Espíritos que se odiaram noutras vidas. O 

fato de agora estarem tão juntos constitui oportunidade que a Divina 



   

 

Providência lhes outorga para a necessária reconciliação. Essas mães 
precisam ser orientadas.  

  
A educação começa em casa, onde os pais devem ser os primeiros 

educadores.  

  
892 - Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes 

desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam 
objeto, em caso contrário?  

  
R - Cada Espírito que reencarna traz suas tendências próprias. 

Umas são boas, outras precisam ser transformadas. Por isso, a educação 

em casa é fundamental. A adolescência e a mocidade que atualmente saem 

pichando muros e paredes, em verdade, estão pichando o rosto da 
sociedade. É um grito de alerta.  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



   

 

 

Capítulo XII – Perfeição Moral   
As virtudes e os vícios  

As paixões  

O egoísmo  

Perfil do homem de bem  

Autoconhecimento  

  

As virtudes e os vícios  
  

Valores depositados na alma – esse é o mais importante investimento.  

  
893 - Qual a mais meritória de todas as virtudes?  

  
R - A compaixão é a que mais aproxima o homem de Deus e o 

torna instrumento da grande paz, onde quer que esteja, em qualquer 

circunstância ou situação.  

  
O mérito é proporcional ao esforço.  

  
894 - Quem tem maior mérito, aquele que pratica o bem 

naturalmente ou aqueloutro que se empenha noite e dia para superar as 
próprias imperfeições?  

  
R - Aquele que é capaz de lutar e vencer quaisquer inclinações 

contrárias ao Bem. Quanto maior o obstáculo maior o mérito.  

  
A mesquinhez é pobreza espiritual.  

  
895 - Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais 

ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da 
imperfeição?  

  
R - A mesquinhez. O Espírito mesquinho vive preso numa redoma 

escura de interesses egoísticos e, para defender esses interesses é capaz de 

tudo. Está sempre a reclamar de tudo e nunca agradece por nada. É um 
poço de insatisfação.  

  
É a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, 

que distingue o homem dos irracionais.  

  



   

 

896 - Há pessoas desapegadas, mas sem discernimento, que 

prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por não saber dar emprego 

criterioso. Têm algum merecimento essas pessoas?  

  
R - É sempre louvável a atitude de quem se desprende de bens para 

ajudar o próximo. Mas, é bom lembrar que a prática do bem não descarta 
o discernimento.  

  
Servir com amor é um prazer.  

  
897 - Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a 

qualquer recompensa na Terra, mas esperando que lhe seja levado em 

conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa 
preocupação lhe prejudicará o progresso?  

  
R - A prática do bem, em qualquer circunstância, é meritória. 

Contudo, o bem a fluir de nós deve ser como o perfume que a flor emana. 
Ser bom naturalmente. Servir deve ser um ato prazeroso.  

  
Todo conhecimento deve ter finalidade educativa.  

  
898 - Sendo a vida no Plano físico apenas uma estada temporária 

neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal 

preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos 
científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais?  

  
R - Conhecimento deve significar ferramenta de trabalho no bem 

comum e o futuro não deve constituir objeto de nossa principal 

preocupação. Devemos viver mentalmente e praticamente no Agora. O 

futuro será uma decorrência natural e matemática daquilo que fizermos 
hoje.  

  
O suposto culpado pode ser apenas objeto de uma convergência de 

fatores ignorados.  

  
899 - Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam 

exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na 

opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu 
trabalho os bens que possui?  

  

R - Culpa é um vocábulo especificamente comprometido com a 

justiça e com a ideia de pecado. O culpado é um estigmatizado. Se o 

homem não se entregou a nenhuma prática delituosa para alcançar seus 



   

 

objetivos, ele será visto tão somente como alguém que perdeu excelente 

oportunidade de entrar na luminosa esfera do Bem. Haverá obviamente 

uma prestação de contas diante da Consciência, porém, sem maiores 
consequências.  

  
O abastado que não gera empregos e outros benefícios é um avarento.  

  

900 - Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o 

bem a quem quer que seja, achará desculpa, que valha, na circunstância 

de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros?  

  
R - É um egoísta que envolve nos seus braços de ferro os próprios 

familiares.  

  
A avareza é um poço fétido.  

  
901 - Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o 

necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo 

só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo; 

enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou 

fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que dependa para 

satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e 

estará sempre em dificuldade para fazê-lo; imagine, porém, realizar uma 

fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o 
que se achará em pior situação no mundo dos Espíritos?  

  
R - Aspectos ou manifestações da mesma doença chamada 

avareza, que só o tempo trará o remédio eficaz. A avareza constitui o 
egoísmo levado ao extremo.  

  
A prática do bem ou mesmo o desempenho de uma missão beneficente 

não depende necessariamente de independência financeira.  

  
902 - Será reprovável que cobicemos a riqueza, quando nos anime 

o desejo de fazer o bem?  

  
R - A riqueza geradora de empregos e benefícios diversos para a 

comunidade recebe o apoio da Espiritualidade superior, porém, é bom 

lembrar aqui que grandes benfeitores da História não precisaram de riqueza 

para expandir o bem. Jesus não precisou de dinheiro.  

 

A bisbilhotice pode se tornar vício.  

  



   

 

903 - Incorre em culpa o homem que vive comentando os defeitos 
alheios?  

  
R - Quem assim age é movido por intenção malévola. É 

comportamento que, mantido levianamente, só gera antipatia. É bom que 
fique claro o seguinte: errar é uma questão de livre-arbítrio.  

  
A Crítica verdadeira e transparente, fundamentada na veracidade dos 

fatos, presta relevante serviço ao homem e à sociedade.  

  
904 - Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade 

e as expõe em público?  

  
R - É um dever desde que essa pessoa tenha, de fato, conhecimento 

da realidade, intenção de servir e autoridade moral. Devemos, primeiro, 
construir em nós aquilo de bom que desejamos ver no mundo.  

  
Divulgar o bem é trabalho meritório.  

  
905 - Alguns autores têm publicado belíssimas obras que 

contribuem para a educação da Humanidade; esses escritores, porém, 
vivem de modo contraditório. Algum mérito?  

  
R - É o que diz o provérbio: “Faça o que eu digo, não faça o que 

eu faço.” Mesmo sem o exemplo pessoal, esses escritores semeiam o bem. 

Têm seu mérito. Talvez eles mesmos venham praticar seus ensinos e se 

beneficiar futuramente com suas próprias ideias e, assim, aprenderão a 
fazer o trabalho completo.  

  
A autocrítica constante é um dever de consciência.  

  
906 - Será passível de censura o homem, por ter consciência do 

bem que faz e por confessá-lo a si mesmo?  

  
R - É sempre bom que se faça um balanço de Consciência. Este é 

o princípio da reforma íntima. A verdadeira humildade não ignora os 
valores que a pessoa já tenha conquistado.  

  

As paixões  
  

A paixão em si não é negativa nem positiva. Paixão é apenas uma força 

interior que pode ser direcionada para o bem ou para o mal.  

  



   

 

907 - Será substancialmente mau o princípio originário das 
paixões, embora esteja na Natureza?  

  
R - A paixão é uma força interior que nos arrasta para o objeto 

desejado ou amado. É o amor sem o controle da razão. Não é um mal, 

propriamente. Pode até ser um grande bem, mas a calma e a reflexão têm 
que estar presentes. O santo é um apaixonado por Deus.  

  

O discernimento determina a natureza e os resultados da paixão.  

  
908 - Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam 

de ser boas para se tornarem más?  

  
R - Quando é reprovada pela Consciência. Quando olha uma 

roseira e só vê espinhos; não vê rosas. Quando admite que qualquer meio 
justifica o fim.   
É louvável todo esforço envidado para superar dificuldades e transpor 

obstáculos.  

  
909 - Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas 

más inclinações?  

  
R - Pode e deve. Esse esforço deve ser permanente.  

  
A proteção espiritual para o ser humano é tão necessária quanto o 

auxílio que os adultos devem dispensar às crianças.  

  

910 - Pode o homem achar nos Espíritos eficaz assistência para 

triunfar de suas imperfeições?  

  
R - O Cristo também disse: Pedi e obtereis. Os amigos espirituais 

gostam e exultam com esse anseio que brota das preces proferidas com o 
coração.  

   
A vontade é a alavanca do Espírito.  

  
911 - Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, que a vontade 

seja impotente para dominá-las?  

  

R - A vontade é uma alavanca. Cada pessoa tem a sua. Algumas 

são pequenas, frágeis e flexíveis; outras são maiores, resistentes e 

poderosas. Também é preciso saber usar. Assim é a vontade. Quem se 



   

 

dispõe a usar essa força que traz no espírito, chega às fímbrias do 
inimaginável.  

  
A determinação e o conhecimento constituem as mãos que movem a 

alavanca da vontade em função das necessárias mudanças.  

  
912 - Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da 

natureza animal?  

  
R - Transparência, sintonia com a Luz e determinação permanente 

na seara do Bem.  

  

O egoísmo  
  

Os vícios mais arraigados são aqueles mantidos e alimentados há mais 

tempo e com maior prazer.  

  
913 - Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical?  

  
R - Qualquer vício que seja acalentado por muito tempo e que 

penetre as camadas do instinto, gerando dependência psicológica e 

química, torna-se grande obstáculo a ser transposto. Estejamos certos, 

porém, que a corrupção, tão disseminada na política e nas instituições 

públicas da atualidade, é mais destruidora do que qualquer droga.  

  
O Espirito, na sua caminhada evolutiva, transita entre o ter e o ser. O 

êxito absoluto está na dimensão do ser.  

  
914 - Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, 

bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar- 
se-á a consegui-lo?  

  
R - O egoísmo realmente é difícil de ser eliminado porque se 

confunde com o anseio e a necessidade que o homem tem de ser feliz. 

Acaba também confundindo o ser com o ter. Começa a desaparecer quando 

o indivíduo decide transformar a energia pesada do ‘ter’ pela energia sutil 
do ‘ser’. É nesse momento que vem à tona o sentimento do altruísmo.  

  

O egoísmo é a deformação do egocentrismo.  
  

915 - Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não 
constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra?  

  



   

 

R - O egoísmo é uma tendência que se expande e se transforma em 

altruísmo. Sai da esfera meramente pessoal para envolver a família. Do 

círculo familiar avança para abraçar a comunidade. Da comunidade para o 

país, depois, o mundo e, finalmente, se integra com o Universo. Nessa 
expansão cíclica o Espírito perde o ego e ilumina o Eu.  

  
A consciente desintegração do egoísmo faz desabrochar o 

egocentrismo divino, ou seja, o altruísmo.  

  
916 - Em lugar de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização. 

O que fazer?  

  
R - Sim, existe o que se pode chamar de egoísmo pátrio, mas nessa 

forma maior torna-se útil a muita gente. O egoísta nesse espaço maior passa 

a trabalhar pensando no povo e no país, mesmo que ainda carregue o vício 
da corrupção.  

  
Até aqui o egoísmo e a ambição estiveram vinculados ao Progresso; 

porém, o desapego oportuno e consciente liberta o Espírito.  

  
917 - Qual o meio de destruir-se o egoísmo?  

  
R - Voluntariamente, no campo do próprio livre-arbítrio, é difícil. 

O apego é um condicionamento que nos acompanha desde sempre. Porém, 

numa sucessão de perdas e prejuízos materiais, oscilando entre o ter e o 

não ter, o homem começa a sentir lampejos de uma felicidade que não 

depende de posses ou riqueza. É assim que a Lei age no destino do homem 
que precisa abrir o coração para os tesouros de paz do Infinito.  

   

Perfil do homem de bem  
  

A postura moral traduz a determinação do Espírito na caminhada 

evolutiva.  

  
918 - Por que indícios se pode reconhecer em um homem o 

progresso real que lhe elevará o Espírito na hierarquia espiritual?  

  
R - Na sua forma de pensar e agir, na sua postura ética diante de 

tudo e de todos.  

  

 

 



   

 

Autoconhecimento  
  

O Cristo sabiamente recomendou-nos vigilância e oração todos os dias, 

ou melhor, constantemente.  

  
919 - Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se 

melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?  

  
R - Trabalhando diariamente na seara da caridade, buscando ao 

mesmo tempo sua iluminação interior. Ou seja, vigilância em ação e 
sintonia com o Alto.  
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ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES  
  

Capítulo I – Ação e Reação na Vida Humana  
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Perda de entes queridos  

Decepções, Ingratidão  

Relações antipáticas  

Medo da morte  

Rejeição da vida, Suicídio  

  

Felicidade e infelicidade relativas  
  

A sensação de felicidade cresce na medida em que o coração se abre 

para o bem na luz do amor.  

  
920 - Pode o homem gozar de plena felicidade na Terra?  

  
R - Completa felicidade, não; até mesmo pela sua condição de 

Espírito encarnado em planeta de expiação e provas. Mas, pode e deve 

desenvolver um modo de ser sereno, tranquilo e alegre. A plenitude da 
felicidade está no futuro de todos nós.  

  
A felicidade total depende da iluminação espiritual de todo o Universo; 

a felicidade relativa, crescente, depende da evolução individual.  

  
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?  

  
R - Pode e deve. O homem precisa se descondicionar do sofrimento 

e se abrir para uma vida melhor. Acreditar no seu potencial divino e seguir 

em frente.  Basta dizer a cada momento: Tenho na alma um espelho capaz 
de refletir a luz do Céu.  

   
Caminhar na claridade do Bem e da Verdade é a maneira de alcançar 

a felicidade.  

  



   

 

922 - A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que 

basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, 

contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?  

  
R - A felicidade é conquista individual. É um caminhar na Luz até 

que a personalidade seja diluída, ficando apenas a essência - centelha, o 

círio divino - sem forma, pura essência. Portanto, todos devemos seguir em 
direção ao sol da completa alegria. O Bem é o melhor caminho.  

  

Tudo que é desperdiçado ou acumulado desnecessariamente pode 

estar fazendo falta a outros.  

  
923 - O que para um é supérfluo não representará para outro, o 

necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas?  

  
R - Sim, mas este é um problema que os sociólogos e os agentes 

da ação social já estão discutindo nas administrações públicas. Enquanto 

não houver distribuição de renda, trabalho e educação de qualidade para 

todos, a droga, o roubo e a violência continuarão nas ruas e nos campos. 

Fora essa questão político-administrativa o problema é criado e mantido 

pela falta de solidariedade. O que sobra da mesa dos ricos daria para saciar 
a fome de todos aqueles que ainda vivem na miséria.  

  

Em relação às adversidades e sofrimentos existem causas na vida atual 

e causas acionadas no passado, noutras vidas.  

  
924 - Há males que independem da maneira de proceder do 

homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os 
evitar?  

  
R - Pode ser herança de vidas pretéritas. Sombras do passado nos 

acompanham. Só serão dissipadas com a luz da conscientização, da prece 

e da perseverança no bem.  

  
A riqueza que gera empregos e distribui renda é racional, necessária 

e benéfica.  

  
925 - Por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos 

homens que não parecem tê-las merecido?  

 

R - Riqueza não é privilégio; é oportunidade de trabalhar e servir 

mais. Geralmente, os ricos, até mesmo para não perder o que possuem, se 
preocupam bastante e trabalham sempre. Riqueza também é prova.  



   

 

  
O consumismo exacerbado é uma compulsão que tem se tornado vício. 

É próprio de uma civilização tipicamente capitalista.  

  
926 - Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma 

fonte de novas aflições?  

  
R - Sim. A pseudo-civilização da atualidade é um campo de batalha 

psicológica e um poço de necessidades que não têm fundo. O consumismo 

oferece todas as atrações possíveis. Só mesmo o homem espiritualizado 
consegue viver no equilíbrio e na paz.  

  

O conforto na medida certa é necessário, humano e saudável.  

  
927 - Não há dúvida que, à felicidade, o supérfluo não é 

forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. 
Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário?  

  
R - Sem dúvida. Sem o mínimo de conforto torna-se difícil até 

mesmo o exercício das virtudes. O ser humano desprovido das condições 
básicas perde a autoestima.  

  
Os males que assolam a Humanidade são decorrência de desvios na 

área do comportamento.  

  
928 - Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões 

naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos 
males não advirão de não seguirmos essa vocação?  

  
R - Sim. Isso é racional, embora nem sempre seja possível a 

realização dos nossos pendores que, em verdade, advém de experiências 

pretéritas. O mundo está se organizando e as pessoas, também. Um dia 

todos estarão fazendo exatamente o que lhes dê prazer e tranquilidade à 

consciência. Assim aumentará a produtividade e haverá tranquilidade e 
harmonia em todos os setores da sociedade.  

  

A causa de muitos fracassos são a incompetência, a ociosidade e o que 

se poderia chamar de debilidade psicológica. O culpado, portanto, não 

é Deus.  

  
929 - Pessoas há, que, baldas de todos os recursos, embora no seu 

derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. 
O que fazer?  



   

 

  
R - Jamais alguém deve se entregar ao desânimo. Nada pior do que 

a debilidade psicológica. Muitas vezes a escassez de recursos para a 

sobrevivência é o meio que a Lei Divina encontrou para nos conduzir ao 

exercício da humildade e ao desenvolvimento de habilidades necessárias 
ao processo evolutivo. Necessidade deve gerar criatividade.  

  

Qualquer trabalho honesto, voltado para o bem comum, é honroso.  

  
930 - É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais, pelos 

quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho 

qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da 

sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, 

não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas 

necessidades, em consequência de moléstias ou outras causas 
independentes da vontade delas?  

  
R - A resposta dos Espíritos ao Codificador continua atual e 

brilhante: “Numa sociedade organizada segundo o Evangelho do Cristo 
ninguém deve morrer de fome.”  

  

Permitimo-nos criar um neologismo para fazer a seguinte pergunta: 

Estaríamos atualmente vivendo numa selvilização? É o que parece.  

  
931 - Por que são mais numerosas, na sociedade, as classes 

sofredoras do que as felizes?  

  
R - Exatamente porque o mal ainda predomina. Do ponto de vista 

espiritual, o mundo é uma grande favela com muitas ilhas de fantasia. Mas, 

já estamos ingressando numa nova e verdadeira Ordem Social; Estamos 

deixando a selvilização das aparências e do mal para ingressar na 
Civilização da paz e da fraternidade.  

  

A predominância do mal é própria de mundos atrasados.  

  
932 - Por que, no mundo, tão amiúde, a influência dos maus 

sobrepuja a dos bons?  

  
R - Bela resposta – a do original – “Os maus são audaciosos, os 

bons são tímidos.” Se o biotipo dos apóstolos houvesse se multiplicado 

satisfatoriamente o mundo hoje seria um paraíso.  

  
No homem está a causa primária de todos os males.  



   

 

  
933 - Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus 

sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais?  

  
R - Em verdade, o homem é o único causador de tudo que lhe 

acontece. O homem é a causa primária de tudo que lhe acontece.  

  

Perda de entes queridos  
  

A morte de entes queridos encontra no Espiritismo explicação e 

conforto. Afinal, não existe morte. A vida continua de ciclo em ciclo, 

de Esfera em Esfera.  

  
934 - A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós 

legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e 
independente da nossa vontade?  

  
R - Dói bastante, mesmo sabendo que não se trata de perda 

propriamente. Esses familiares ou amigos continuam vivos. O problema 

decorre do fato da relação e convívio já não serem possíveis na forma 

física. Essa despedida dói e deixa saudades. Nesse caso a prece sincera e a 

resignação consciente funcionam como bálsamo e força que nos permitem 
prosseguir na vida.  

  

A mediunidade, em todos os seus aspectos, se não houvesse tanto 

preconceito, estaria sendo estudada amplamente nas universidades. 

Vai chegar esse momento.  

  
935 - Que se deve pensar da opinião dos que consideram 

profanação as comunicações com o além-túmulo?  

  
R - A possibilidade de comunicação com os desencarnados é uma 

prova da sabedoria e do amor que caracterizam a Lei Divina. É liberdade, 

é conforto, é interação. A mediunidade confirma o direito de ir e vir. 

Sempre que possível, devemos nos organizar e nos educar para manter essa 
relação.  

  
A separação de entes queridos sempre dói, principalmente quando não 

se tem esperança de reencontro.  

  
936 - Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se 

refletem nos Espíritos que as causam?  

  



   

 

R - A dor da perda é para os que ficam e para os que partem. A 

saudade é a mesma. É preciso entender que o fato de mudarmos de Plano 

não altera nossos sentimentos. Felizmente, tanto a mediunidade quanto o 

sono abrem-nos portas para reencontros. Sonhamos, ou melhor, 

encontramos frequentemente nossos entes queridos e outros Espíritos, 
enquanto nosso corpo físico repousa.  

  

Decepções, Ingratidão  
  

O homem evoluído tem a mente num nível mais elevado de 

compreensão.  

  
937 - Para o homem sensível, as decepções oriundas da ingratidão 

e a traição não são também motivo de amarguras?  

  
R - Sim; contudo, esse comportamento inesperado nos ensina a 

servir sem esperar recompensa ou reconhecimento. Servir pelo simples 

prazer de servir. Servir e passar – este é o dever do cristão.  

  
As decepções e outros problemas enfrentados no convívio social, 

tornam a pessoa mais precavida e menos vulnerável.  

  
938 - As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a 

endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade?  

  
R - O ser humano, na sua grande maioria, é imprevisível e ingrato. 

Isso, porém, deve estimular o desenvolvimento da compaixão em nossas 

almas. Lembremos que o Cristo veio a este mundo para servir da forma 

mais ampla e verdadeira; no entanto, a retribuição foi o calvário. 
Entretanto, mesmo na cruz continuou de braços abertos. Ele é o caminho.  

  

Relações antipáticas  
  

Os desencontros e conflitos são frequentes no relacionamento humano.  

  
939 - Uma vez que os Espíritos simpáticos são induzidos a unir-

se, como é que, entre os encarnados, frequentemente só de um lado há 

afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e, até, 

com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres 
pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio?  

  
R - O ser humano ainda não sabe amar. Amamos do nosso jeito, 

egoísta.  Temos que amar da maneira como Deus ama. Da forma como a 



   

 

flor exala seu perfume. A verdade é que as relações humanas ainda 

constituem um campo de atrito, alimentado por interesses pessoais. Em 

meio a todas as dificuldades, estamos desenvolvendo e educando nossos 

sentimentos. Jesus disse: “Amai-vos uns aos outros da maneira como eu 
vos amo.” Isto é, sem cobrança e sem apego.  

  
A maioria dos casamentos e das relações familiares é permitida para 

que haja a necessária reconciliação entre Espíritos que se 

antagonizaram no passado.  

  
940 - Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais 

amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre 

seres destinados a viver juntos? E, nesse caso, não há quase sempre uma 
vítima inocente?  

  
R - Frequentemente somos constrangidos a conviver com antigos 

adversários. É assim que a Providência Divina viabiliza a reconciliação de 

pessoas que estavam separadas pela antipatia e pelo ódio. Essas 

oportunidades não devem ser descartadas porque nos permitem corrigir 

uma situação específica, e com ela aprender. Da reconciliação com todos 

depende nossa libertação espiritual. A hora é esta. Estamos nos 
desembaraçando.  

   
Medo da morte  

  

O mistério que envolve o intangível sempre causa silêncio e 

perplexidade.  

  
941 - Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de 

perplexidade. Donde lhes vêm esse temor, tendo elas diante de si o futuro?  

  
R - O Espiritismo veio exatamente para esclarecer a humanidade 

quanto ao verdadeiro significado da morte e da vida. É simples. A vida é 

eterna e a morte é apenas mudança, ou melhor, retorno à nossa verdadeira 
morada.  

  
A chave da felicidade está em nossas mãos.  

  
942 - Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses 

conselhos para ser feliz na Terra; que neles vejam o que chamam lugares 

comuns, cediças verdades; e que digam, que, afinal, o segredo para ser 
feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça?  

  



   

 

R - Não há segredo. A felicidade existe, aqui e no Além, ou seja, a 

fonte da felicidade está em nós mesmos. O sofrimento, a dor, as provas e a 

desgraça são situações passageiras que nós criamos com nosso jeito 

negativo de viver. O real, universal e eterno é a felicidade. É o sol que 
brilha imperturbável enquanto as nuvens passam.  

  

Rejeição da vida, Suicídio  
  

Em todas as escolas, desde o primeiro grau, deveria haver aulas de 

autoajuda, sistematicamente.  

  
943 - Donde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos 

plausíveis, se apodera de certos indivíduos?  

  
R - Os motivos que dão origem a esse arrefecimento, além das 

influências obsessivas, são os seguintes: ociosidade, incredulidade e 

saciedade. Por isso que é tão alto o índice de depressão e suicídio em países 

ricos.  

   
A vida não pertence ao homem. A vida é componente do Universo.  

  
944 - Tem o homem o direito de destruir a própria vida?  

  
R - Não! A vida pertence ao Universo. O suicida é achatado pela 

própria Consciência assim que desperta depois do ato e descobre que não 
morreu. O que antes constituía sofrimento agora é desgraça.  

  

Não existe razão nem justificativa para o suicídio.  

  
945 - Que se deve pensar do suicida que tem como causa o 

desgosto da vida?  

  
R - Perturbação e fraqueza. Virou as costas para o sol e resolveu 

andar para trás, seguindo a própria sombra. Perturbado, tropeçou no 
primeiro obstáculo e caiu.  

  
O suicida geralmente entra em determinada perturbação, 

intensificada pela aproximação de inimigos invisíveis.  

  
946 - E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, às 

misérias e às decepções deste mundo?  

  



   

 

R - Um dia a Imprensa publicou uma notícia assim: “Homem fugiu 

da prisão e foi logo atropelado por um caminhão.” O mundo, na pior das 

hipóteses, é uma prisão-escola, extremamente necessária a todos nós.  

  
A vida é feita de provas e desafios necessários ao desenvolvimento e 

consolidação de valores.  

  
947 - Pode ser considerado suicida aquele que, em situação de 

miséria e penúria, se descuida e morre de fome?  

  
R - Se ele provocou ou antecipou propositadamente a própria 

morte, sua situação espiritual não deixa de ser comprometedora. Mas, 

sociedade que deixa alguém morrer de fome por falta de assistência, 

também é culpada. A pena desses infelizes será atenuada. Quando falamos 
em pena referimo-nos ao tribunal da Consciência.  

   
As notícias que se obtém dos suicidas, habitando nas trevas, são 

pavorosas, embora haja atenuantes para certos casos.  

  
948 - É tão reprovável, como o que tem por causa o desespero, o 

suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má?  

  
R - Nada justifica essa aberração. A diferença entre o homicida e 

o suicida é que o homicida normalmente é preso do Lado de Cá, enquanto 
o suicida é preso do Lado de Lá. Preso nas grades da própria Consciência.  

  

O suicida é um infeliz, cuja recuperação demanda bastante tempo.  

  

949 - Será desculpável o suicídio, quando tenha por fim obstar a 

que a vergonha caia sobre os filhos, ou sobre a família?  

  
R - Repetimos: Nada justifica essa desvairada precipitação. O que 

há de mais importante abaixo de Deus é a vida.  

  
A cegueira mental é a causa de muitas tragédias. De qualquer forma o 

suicídio propriamente considerado é um ato consciente.  

  
950 - Que pensar daquele que se mata, na esperança de chegar 

mais depressa a uma vida melhor?  

  
R - Influenciado pelo fanatismo e por obsessores, resolve saltar 

num precipício. As consequências são dolorosas e imprevisíveis.  

  



   

 

Oferecer a própria vida para evitar uma tragédia maior, não é 

suicídio; é sacrifício meritório.  

  
951 - Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele 

que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes?  

  
R - Doar a própria vida, com verdadeira intenção de salvar alguém 

– este gesto heroico é demonstração do amor na sua mais pura expressão 
entre os homens. O Evangelho exalta essa raríssima e nobre atitude.  

  
A adesão a vícios e outras imprudências gera um processo de suicídio 

lento.  

  
952 - Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que 

ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, 

por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Será 

mais, ou menos, culpado do que o que tira a si mesmo a vida por 
desespero?  

  
R - É o caso da dependência química pelo uso de drogas ou das 

aberrações sexuais. Difícil julgar uma situação dessas. Muitas vezes o 

Espírito se arrasta, sem conseguir superar determinados defeitos ou 

fragilidades. Para agravar ainda mais o seu conflito, reaparecem velhos 

inimigos espirituais. A essa altura ele já não consegue controlar as rédeas 

da própria vontade. E agora? Na vida surgem sempre situações complexas. 

Só mesmo a Lei Divina, com seu cálculo de responsabilidades, tem como 
estabelecer a verdade.  

  
Os minutos que vivemos resignadamente num corpo doente podem ser 

preciosos.  

  
953 - Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e 

horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, 

apressando voluntariamente sua morte?  

  
R - Estamos falando de eutanásia. Se alguém acha que está se 

aproximando um fim inevitável, por que antecipar esse fim por conta 

própria? E se a previsão não estiver correta ou puder ainda ser alterada por 

alguma intervenção providencial? Diante de algum pressentimento ou 

prognóstico desse tipo, o melhor é entrar em estado de oração e dizer: Que 
seja feita a Vontade de Deus, isto é, que a Lei Divina se cumpra.  

  



   

 

A imprudência, o descuido, a invigilância, a imperícia, a insensatez 

podem de um momento a outro, causar graves dissabores.  

  
954 - Será condenável uma imprudência que compromete a vida 

sem necessidade?  

  

R - A imprudência é erro. É expor-se desnecessariamente ao 

perigo. Todo erro gera uma dívida, toda dívida deve ser paga. Se o acidente 
foi evitado pelos socorristas espirituais isso também tem um preço.  

 

Ignorância é cegueira.  

  
955 - Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências 

de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam 

voluntariamente sobre os corpos dos maridos?  

  
R - Atos de ignorância e estupidez também são registrados e seus 

autores serão responsabilizados, proporcionalmente. Nesses casos a justiça 
deve ser atenuada pela misericórdia.  

  

A busca precipitada de um caminho pode conduzir a um precipício.  

  
956 - Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo 

conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na 

esperança de ir para junto deles?  

  
R - O sofrimento será redobrado, até porque não se tem certeza 

quanto ao encontro desejado. Essa separação agora poderá ser prolongada 
por tempo mais doloroso e indeterminado.  

  
A alma que, deliberadamente, salta no abismo do suicídio, cai num 

pântano de conflitos e remorsos.  

  

957 - Quais, em geral, com relação ao estado do Espírito, as 

consequências do suicídio?  

  
R - A primeira terrível consequência é descobrir que a morte não é 

o fim. Daí para a frente o sofrimento será proporcional às causas e fatores 

que motivaram a morte. Na maioria dos casos o suicida desce ao pântano 
de sofrimentos indescritíveis.  

   

  
  



   

 

  

Capítulo II – Dores e Alegrias Futuras   
O Nada, Vida Futura  

Pressentimento de dores e alegrias  

Proteção Divina  

Natureza das dores e alegrias no futuro  

Sofrimentos temporários  

Expiação e arrependimento  

Duração do sofrimento futuro  

Ressurreição da carne Inferno, purgatório e paraíso 

O Cristo Jesus  

  

O Nada, Vida futura  
  

Qualquer pessoa, de sã consciência, sabe que o nada não existe.  

  
958 - Por que tem o homem, instintivamente, horror ao nada?  

  
R - Porque o anseio mais alto, necessário e profundo é ser em 

plenitude. Nada é o oposto do ser. Nada é só imaginação e medo.  

  
Intuitivamente o homem sabe que já teve outras vidas.  

  

959 - Donde nasce, para o homem, o sentimento instintivo da vida 
futura?  

  

R - O Espírito traz em si mesmo, desde a sua origem a convicção 

da sua imortalidade. Muitas vezes mergulha sua mente em sombras de 

ateísmo e dúvida, mas em seguida volta ao normal.  

  

Pressentimento de dores e alegrias  
  

A própria Consciência desperta sensações e pressentimentos 

referentes aos efeitos de nossos atos.  

  
960 - Donde se origina a crença, com que nos deparamos entre 

todos os povos, na existência de penas e recompensas porvindouras?  

  
R - Intuição. A intuição, mesmo que não esteja desenvolvida, abre 

frestas na mente e mostra um pouco dos horizontes de outras Esferas, além 
da Terra.  

 



   

 

Nas horas que antecedem o desenlace a pessoa é envolvida pelas 

próprias vibrações que produziu ao longo da existência.  

  
961 - Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no 

momento da morte: a dúvida, o temor, ou a esperança?  

  
R - O medo, a dúvida, o pânico, a esperança ou a paz. Depende da 

situação moral, mental e espiritual de cada pessoa.  

  
O ceticismo é mero equívoco, reflexo de uma mente menos 

desenvolvida.  

  
962 - Como podem haver céticos, uma vez que a alma traz em si o 

sentimento da dimensão espiritual?  

  
R - Nesse caso, a mente dos céticos está passando por uma fase 

sombria ou refratária, o que pode ser ocasionado pelo desenvolvimento do 

intelecto em detrimento da emoção.  Dentro do ser real não existe 
ceticismo. O que aí existe é a luminosa verdade.  

  

Proteção Divina  
  

Todas as criaturas, indistintamente, estão entregues às leis que regem 

o destino do Universo.  

  
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?  

  
R - Afastemos definitivamente a visão antropomórfica que nos 

acompanha há milênios. Não é Deus pessoalmente que faz ou deixa de 

fazer isso e aquilo. É a Lei, que naturalmente expressa Sua vontade tanto 

no macro quanto no microcosmo.  

  
A verdadeira e pura simplicidade, que se reveste de atitudes e gestos 

singelos, está bem próximo da santidade.  

  
964 - Nossos atos não são coisas insignificantes perante Deus?  

  
R - Não. A Lei é infinita, está na forma e na essência, no micro e 

no macrocosmo. Nos detalhes e na síntese. O amor de Deus é infinito 
exatamente porque está contido até mesmo numa simples flor.  

  



   

 

Natureza das dores e alegrias no futuro  
  

A alma pouco evoluída, deixando o corpo, leva consigo o campo de 

sensações que o caracterizava no Plano Carnal.  

  
965 - Têm alguma coisa de material as penas e gozos da alma 

depois da morte?  

  
R - Nos níveis mais baixos a sensação é carnal; é própria do 

instinto animal. Há uma certa densidade nas coisas e na percepção. São 

planos intermediários entre a matéria propriamente dita e a energia noutras 
frequências.  

  

Os processos mentais de imaginação e cognição funcionam nos limites 

e condicionamentos de cada personalidade.  

  
966 - Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às 

vezes, tão grosseira e absurda ideia?  

  
R - Falta-lhe o necessário entendimento da realidade. Daí a 

necessidade do conhecimento espírita. O que os Espíritos superiores 
revelam é luz para o mundo.  

  
A felicidade, em qualquer plano de evolução, aqui ou além, é sempre 

um estado de espírito correspondente ao respectivo merecimento.  

  
967 - Em que consiste a felicidade dos bons Espíritos?  

  
R - Eles gozam a paz da consciência tranquila e já se alimentam de 

amor. O amor é fonte de felicidade.  

  
Prazer ou gozo à que o ser humano comum está habituado, é sensação 

momentânea. Um instante de devaneio pode gerar anos de 

arrependimento.  

  
968 - Citais, entre as condições da felicidade dos bons Espíritos, 

a ausência das necessidades materiais. Mas, a satisfação dessas 
necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos?  

  
R - Gozos superficiais. Os homens têm necessidades relacionadas 

ao instinto, que faz parte do ser. Necessidades que, na medida certa, devem 

ser atendidas. Exemplo: sexo e alimentação. Já os seres angelicais se 



   

 

alimentam apenas da energia que emana de Deus. A energia do mais puro 
amor.  

  
Quem vive em rituais, somente a entoar louvores, é aquele que ainda 

não despertou para a dinâmica da evolução.  

  

969 - Que se deve entender quando é dito que os Espíritos puros 
se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores?  

  
R - O Universo é uma organização ultra complexa. Vastíssima, 

variadíssima em que todas as coisas e todos os seres têm uma função. Não 

há vaga para a reclusão monástica e inútil nessa organização, onde todos 

devem contribuir sempre para a felicidade de todos. O louvor é um gesto 
constante das almas humildes e reconhecidas.  

  
A Consciência, no destino dos Espíritos perversos, será um algoz 

implacável.  

  
970 - Em que consistem os sofrimentos dos Espíritos inferiores?  

  
R - Os sofrimentos consistem basicamente na ausência de paz; e a 

paz é um estado de consciência a que se chega por evolução. Sofrimento é 

indício de desarmonia, enquanto que a felicidade, normal na vida dos 
Espíritos superiores, resulta de uma profunda integração na Ordem Divina.  

  
Cada pessoa influencia o semelhante e o meio social com a bagagem 

moral e intelectual que lhe é própria.  

  
971 - É sempre boa a influência que os Espíritos exercem uns 

sobre os outros? Assim, a morte não nos livra da tentação?  

  
R - As influências que recebemos são de padrão semelhante ao que 

mantemos pessoalmente. Os emissários da Luz permutam alegria e paz 
constantemente. Essa é a atmosfera deles.  

 

Não há muita diferença entre o comportamento dos encarnados e dos 

desencarnados.  

  
972 - Como procedem os maus Espíritos para tentar seus 

semelhantes?  

  



   

 

R - Os sentimentos e apetites baixos continuam na personalidade e 

no relacionamento dos Espíritos inferiores. Eles se relacionam e se deixam 

influenciar normalmente.  

  
Nada mais doloroso do que a cobrança constante e silenciosa de uma 

consciência culpada.  

  
973 - Quais os sofrimentos maiores a que os Espíritos maus se 

veem sujeitos?  

  
R - Eles, os Espíritos condenados pela Consciência, mediante a 

comprovação de crimes hediondos, são torturados por inimigos que 

desconhecem o perdão. As regiões sombrias e trevosas da baixa 

Espiritualidade é a morada deles. Conforme as paixões e os crimes 

cometidos, alguns chegam a ser acorrentados na condição de monstros ou 

loucos. Mas, nenhum deles está abandonado. A Justiça Divina acompanha 

cada caso sob as luzes da misericórdia.  

  
A Consciência no criminoso pertinaz projeta imagens de sofrimento 

que parecem inapagáveis.  

  
974 - Donde procede o dogma do fogo eterno?  

  
R - Invenção da Igreja Católica para assustar, ameaçar e atrair 

adeptos. Essa é a origem desse absurdo que, depois passou a ser divulgado 

também pelas igrejas evangélicas. A falsa revelação partiu de alguns 

médiuns que, em desdobramento, visitaram o Umbral – região periférica 

da Crosta terrestre, e se manteve por atender aos interesses dessas 
organizações.  

  
Os Espíritos de baixa evolução só entendem aquilo que se apresenta 

do seu nível para baixo.  

  
975 - Os Espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo?  

 

R - Percebem, mas não compreendem. Isso, aliás, lhes aumenta o 

conflito passando a se comportar como certos pobres que invejam e 

admiram os ricos. Sabem apenas que eles talvez tenham trabalhado 

bastante para chegar onde estão.  

  
A felicidade jamais será absoluta enquanto um só membro da Família 

de Deus estiver sofrendo na retaguarda.  

  



   

 

976 - Os sofrimentos dos Espíritos inferiores não constituem, para 

os bons, uma causa de aflição e, nesse caso, que fica sendo a felicidade 

deles, se é assim turbada?  

  
R - De fato, a felicidade, mesmo em níveis superiores, é um estado 

relativo. Não pode ser total. Afinal, os mais perversos criminosos, estejam 

onde estiverem, são nossos irmãos, necessitados de compreensão e 

piedade. Seremos completamente felizes quando todos estiverem na senda 

do amor e da paz.  

  
Normalmente as imagens dos crimes acompanham e perseguem o 

algoz por longo tempo.  

  
977 - Não podendo os Espíritos ocultar reciprocamente seus 

pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir 
que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima?  

  
R - As imagens do crime ou dos crimes ficam impressas na 

memória do agressor sob os holofotes da Consciência por tempo 

indeterminado. Em geral, os homicidas se vêm cercados e perseguidos por 

vultos pesados, nos quais reconhecem suas vítimas, mesmo que não sejam 
elas pessoalmente. São projeções da consciência culpada.  

  
O campo mental dos Espíritos nobres jamais sofre interferências 

perturbadoras.  

  
978 - A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha 

cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver 
purificado?  

  
R - Essas lembranças vão perdendo o efeito constrangedor e se 

ocultando nas camadas mais profundas do inconsciente, na medida em que 

o Espírito vai se depurando na dor e nas provas. Mais adiante os Espíritos 

adquirem o poder de extinguir definitivamente essas tristes recordações. 

Em linguagem burocrática, diríamos: primeiro, arquivo morto; depois, 
incineração.  

  
Os Espíritos elevados sabem compreender e aceitar os desígnios da Lei 

Maior.  
  

979 - Não serão, para a alma, causa de penosa apreensão, que lhe 

altera a felicidade, as provas por que ainda tenha de passar para acabar 

a sua purificação?  



   

 

  
R - Não chega a ser penosa essa apreensão. É o caso de alguém 

que tinha de caminhar cinquenta quilômetros para atingir determinada 

meta. Antes da chegada, precisa mais uma vez parar a fim de descansar e 

seguir em frente. Fica então sabendo que terá mais dez quilômetros pela 

frente, estando sujeito a encontrar novas dificuldades no percurso. O viajor 

nesse momento faz uma prece, pedindo proteção, aí pode se recordar de 

um determinado salmo e, sensibilizado, diz: “Bem, se até aqui o Senhor 

me protegeu, não tenho motivos para duvidar da sua presença e da sua 
bondade.”  

  
As almas afins quando estão reunidas permutam e expandem 

vibrações de paz e alegria.  

  
980 - O laço de simpatia que une os Espíritos da mesma ordem 

constitui para eles uma fonte de felicidade?  

  
R - Certamente. O amor é fonte de saúde, paz e alegria. É caminho 

para o reino da verdadeira felicidade.  

  
Nosso futuro é uma projeção mental, tendo por base nosso 

comportamento diário.  

  
981 - Com relação ao estado futuro do Espírito, haverá diferença 

entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com serenidade 
e mesmo com alegria?  

  
R - É uma postura meramente psicológica. No futuro cada um vai 

colher o que semeou no dia-a-dia de sua existência, se bem que a postura 

mental abre caminhos. Quem vive com a mente na luz do Bem e do 

otimismo está naturalmente iluminando o próprio destino.  

 

Crenças, conhecimento, convicção, títulos e rótulos religiosos têm 

significado muito relativo diante da Lei Divina.  

  

982 - Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos 

nas manifestações mediúnicas para termos assegurada a nossa 
tranquilidade futura?  

  
R - Embora a Doutrina Espírita seja fonte imprescindível de 

conhecimento, rótulo religioso pouco representa perante a Lei. Do outro 

lado da vida o que importa mesmo é o bem ou o mal que a pessoa tenha 
praticado.  



   

 

  

Sofrimentos temporários  
  

É na alma que o sofrimento se instala.  

  
983 - Não experimenta sofrimentos materiais o Espírito que expia 

suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da 
morte, só há para a alma sofrimentos morais?  

  
R - A rigor, não existe sofrimento material ou moral. O sofrimento 

é um só. Ele, em diferentes situações, sempre repercute na alma, deixando 

na tela mental a pergunta: Meu Deus, afinal, onde foi que errei? Quase 

sempre, sabemos a resposta. Basta ouvir humildemente a Consciência.  

  
Cada indivíduo colhe exatamente aquilo que semeou.  

  
984 - As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas 

atuais?  

  
R - Ao invés de punição digamos correção. Resultado de erros 

cometidos noutras ou nesta mesma existência, podendo ser igualmente 
resultado de imprudências ou imprevidências recentes.  

  

A tendência do Espirito em ascensão é viver em Esferas melhores.  

  
985 - Constitui recompensa a reencarnação de alguém em um 

mundo menos grosseiro?  

  
R - Não, propriamente. Trata-se apenas de uma mudança de ciclo 

evolutivo. O Espírito, no seu processo evolutivo, passa por vários mundos 

e muitas esferas espirituais. A evolução é uma viagem que parece não ter 
fim.  

  
Há um ciclo de existências sucessivas no mesmo planeta em corpos 

femininos e masculinos, evolutivamente.  

  
986 - Pode o Espírito, que progrediu em sua existência terrena, 

reencarnar alguma vez no mesmo mundo?  

  
R - Isso é o que ocorre normalmente. Há pessoas que mudam de 

casa várias vezes, na mesma cidade; um dia, porém, por motivos 

específicos são obrigadas ou convidadas a se transferir para outra cidade. 

É assim com os Espíritos em relação aos mundos.  



   

 

  

A inércia mental, a omissão e a indiferença deixam o Espírito 

estacionado.  

  
987 - Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada 

faz para libertar-se da influência da matéria?  

  
R - Há muitas pessoas nessa situação. Os tempos mudam, passam 

os dias, e elas estão ali, morando na mesma casa, mantendo a mesma rotina. 

São Espíritos inofensivos, acomodados na mesmice, estacionados no 

tempo. São acometidos por uma doença que se pode chamar de paralisia 

mental. Mesmo assim vai chegar o dia do despertar.  

  
Viver em corpo denso constitui prova, limitação e sofrimento.  

  
988 - Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma; que nada 

precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. 

Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência 
anterior?  

  
R - Essa situação pode ter vários nomes, quais sejam: comodismo, 

apatia, parasitismo, ociosidade espiritual... Essa tranquilidade é aparente e 

transitória. Qualquer dia essa pessoa será atropelada pelo Progresso e, 
então, começará nova vida. O Universo é dinâmico.  

  
As pessoas em geral irradiam sentimentos bons ou não. Quando não 

há luz as trevas dominam.  

  

989 - Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam 

infelizes, pelos seu modo de ser, todos os que as cercam. Que 
consequências lhes advirão disso?  

  
R - Pessoas que não demonstram maldade nem carregam vícios, 

mas, são pessimistas, descrentes, frias, indiferentes e sombrias - são 

indivíduos que não se comprazem em colaborar nem servir; preferem a 

acomodação que a vida lhes oferece. Isso basta. São egoístas. São pessoas 

negativas. Do ponto de vista evolutivo, são crianças mimadas. Têm que ser 
tratadas com paciência e compreensão.  

  

Expiação e arrependimentos  
  

O arrependimento acontece quando a pessoa acorda ao amanhecer de 

uma nova vida.  



   

 

  
990 - O arrependimento se dá no estado carnal ou no estado 

espiritual?  

  
R - Aqui ou lá. Pode até ser no leito de morte, quando a alma 

costuma fazer uma retrospectiva à luz da Consciência para entrar em estado 
de conflito ou de libertação.  

  
O arrependimento sincero sinaliza a hora da mudança.  

  
991 - Qual a consequência do arrependimento depois da morte?  

  
R - É sempre positivo o desejo de reparar as faltas e acelerar o 

processo de desenvolvimento espiritual. Lá mesmo, no Plano Invisível, ele 

se oferece ao trabalho da necessária reabilitação. Enquanto isso, aguarda 
nova oportunidade de voltar à realidade do Plano Material.  

  
Arrependimento produz reflexão e alívio.  

  

992 - Que consequência produz o arrependimento no estado 
carnal?  

  
R - Se houver sincero arrependimento, antes de morrer, ele ainda 

pode realizar algum trabalho, no sentido da solidariedade e da 

reconciliação com os adversários que deve haver contraído ao longo da 

existência. Quase sempre, porém, depois dos sessenta de idade, torna-se 

muito difícil alguma mudança de comportamento. Nessa faixa de idade a 

personalidade está bastante cristalizada e a mente inflexível ou mesmo 

opaca. Aliás, muitos até se arrependem, entretanto, agora o tempo é de 

colheita. Segundo o Eclesiastes, capítulo 3: “Há tempo de semear e tempo 
de colher.”  

  
Quando o arrependimento não é espontâneo a dor se encarrega de 

mudar a natureza dos sentimentos.  

  
993 - Há pessoas que só têm o instinto do mal e são inacessíveis 

ao arrependimento?  

  
R - Elas também têm inclinação para o bem. Porém, abusando do 

livre-arbítrio, entregam-se ao mal. A História está cheia desses exemplos. 

Pessoas que até mesmo no leito de morte reclamam e soltam impropérios. 
A dor trará a necessária mudança. É por isso que a dor está prevista na Lei.  

  



   

 

A morte joga a pessoa imediatamente no vazio; em razão disso, 

propicia excelente oportunidade de mudança interior.  

  

994 - O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante 
a vida, sempre as reconhece depois da morte?  

  
R - Nem sempre. Muitos ingressam em organizações do mal para 

continuar fazendo aquilo a que se habituaram e que lhes dá prazer. Falso 
prazer.  

  
Indiferentes ao bem e à beleza são aqueles que congelaram a 

sensibilidade.  

  
995 - Haverá Espíritos que, sem serem maus, se conservem 

indiferentes? Não desejam esses Espíritos abreviar seus conflitos?  

  
R - Vemos isso como uma espécie de bloqueio mental. Faltando 

determinação pessoal e esforço no sentido da transformação moral, a dor 

se encarrega de arrombar a porta. Dessa forma a luz vai entrar e renovar os 
espaços da alma.  

 

O vício significa prática ou comportamento nocivo, consciente.  

  

996 - Pois que os Espíritos veem o mal que lhes resulta de suas 

imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e 

prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal 
como Espíritos, afastando do bom caminho os homens?  

  
R - Muitos não conseguem relacionar o mal com o sofrimento. 

Acham até injusta a situação dolorosa a que são arrastados. Consideram- 

se inocentes e injustiçados. É uma posição que reflete a ignorância em que 
ainda vivem.  

  
Representa positivo sinal de mudança a flexibilidade na mente e no 

campo dos sentimentos.  

  
997 - Veem-se Espíritos, de notória inferioridade, acessíveis aos 

bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se 

explica que outros Espíritos, que parecem mais esclarecidos, revelarem 
um endurecimento e um cinismo de difícil erradicação?  

  
R - Há Espíritos que são empedernidos. Vivem debaixo de tantos 

condicionamentos e vícios, que somente os séculos de diversificadas 



   

 

experiências poderão mudar e tornar mais leves e sutis suas vibrações. Há 
casos em que o intelecto constitui obstáculo.  

  

Em qualquer lugar ou situação é tempo de semear e tempo de colher.  

  

998 - A expiação se cumpre no Plano físico ou no Mundo 
espiritual?  

  
R - Quando é chegada a hora da colheita a dor surge do nada (como 

se costuma dizer). Não tenhamos dúvida, se devemos, a qualquer hora, seja 
onde for, o cobrador bate à nossa porta.  

  
Somente a vivência da caridade, isto é, do amor incondicional 

reaproxima o homem de Deus.  

  
999 - Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do 

Espírito se apaguem e ele se aproxime de Deus?  

  
R - O verdadeiro arrependimento é apenas um reconhecimento ou, 

talvez, um autoexame diante da Consciência, que predispõe a pessoa a 

seguir novo caminho. O arrependimento é uma predisposição para o Bem. 
Mudança de rumo.  

  

Uma forma de resgatar faltas é errar cada dia menos e acertar cada 

vez mais.  

  
1000 - Já podemos desde agora resgatar as nossas faltas? De que 

maneira?  

  
R - Podemos e devemos, a partir deste momento, sintonizar as 

luzes do Bem e acionar a nossa transformação integral. Na medida de nossa 

reeducação chegaremos a níveis cada vez mais altos de compreensão e 

felicidade. Não esperemos que a dor se encarregue de fazer em nós aquilo 

que podemos e devemos fazer espontaneamente na claridade do amor.  

  
Qualquer atitude ou iniciativa que resulte em favor dos mais 

necessitados, traz sensação de alívio e paz ao coração.  

  
1001 - Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de 

nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos?  

  
R - Qualquer ação no sentido do bem é louvável, mesmo que isso 

aconteça à beira do desenlace, quando a pessoa decide deixar tudo ou parte 



   

 

de seus bens para os mais necessitados. Entretanto, o ideal é quando o 

indivíduo disponibiliza do que possui para ajudar o próximo e também se 

oferece ao trabalho beneficente. O desapego é fundamental.  

  
O arrependimento sincero no leito de morte faz nascer uma estrela nos 

horizontes da alma.  

  
1002 - Que deve fazer aquele que, à beira da morte, reconhece 

suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe nesse caso 
arrepender-se?  

  
R - O arrependimento sincero constitui apenas uma mudança de 

direção. Há igrejas ou religiões que fazem outro discurso. Dizem que o 

arrependimento, mediante seus dogmas, é a porta da salvação. Em verdade, 

o arrependimento é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada de 
regeneração rumo ao bem e à paz.  

 

Duração do sofrimento futuro  
  

As reações e providências acionadas pela Justiça Divina têm por base 

cálculos precisos de responsabilidade.  

  
1003 - É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos 

sofrimentos do culpado, na vida futura?  

  
R - A Justiça Divina funciona conforme cálculos de 

responsabilidade. A precisão é absoluta, no espaço e no tempo. Cada um 

sofre exatamente na medida do seu próprio merecimento. Na Terra ou além 

sofremos até o momento em que descobrimos que o sofrimento não é 

inerente à vida. Nosso destino deve ser uma caminhada de paz e alegria. A 
escolha é nossa.  

  
A dor é uma pena ou apenas um sinal de alerta apresentado pela 

Consciência, segundo os ditames da Lei Suprema.  

  
1004 - Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado?  

  
R - Isso depende basicamente da própria pessoa, mediante o 

esforço envidado no sentido da sua reforma moral e da consequente 
mudança de postura perante o Universo.  

  



   

 

O tempo na vida humana está relacionado ao estado de espírito de 

cada indivíduo. Pode se arrastar que nem um réptil ou voar que nem 

uma gaivota.  

  
1005 - Ao Espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo 

do que quando estava encarnado?  

  
R - Para o Espírito, o tempo é uma sensação. É psicológico, embora 

os menos evoluídos ainda estejam condicionados aos movimentos 

planetários e aos processos de transformação de tudo que os envolve. 

Havendo essa conotação psicológica, o tempo parece mais longo quanto 

mais penosa é a situação do Espírito.  

  

Sofremos até o dia em que decidirmos deixar de sofrer.  
  

1006 - Poderão durar eternamente os sofrimentos do Espírito?  

  
R - A dor está atrelada ao mal. Quando o mal desaparece o bem 

volta a reinar. Eternos mesmo somente o bem e a felicidade que estão na 

essência do próprio ser.  

  
Quem não reconhece os próprios erros para promover a necessária 

mudança, fica estacionado. Quem não se harmoniza à dinâmica 

evolutiva, atrofia as próprias forças e adoece. Tudo e todos têm que 

mudar para melhor.  

  
1007 - Haverá Espíritos que nunca se arrependem?  

  
R - A evolução de todos os seres, indistintamente, é Lei universal. 

É determinismo divino. Há os Espíritos retardatários na romagem 

evolutiva, porém, todos seremos salvos. Todos retornaremos ao Celeste 
Lar.  

  
O sofrimento é intensificado e quantificado pela vontade do próprio 

Espirito. Deixar de sofrer é deliberação que expressa inteligência.  

  
1008 - Depende sempre da vontade do Espírito a duração das 

penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo 
determinado?  

  
R - Sim. Depende basicamente da vontade e do esforço que o 

Espírito envide no sentido de sua reabilitação. O ser que esteja realmente 

determinado a caminhar na Luz, estará se iluminando progressivamente. 



   

 

Basta ver o exemplo de Paulo de Tarso e muitos outros que a História 
menciona.  

  
Na eternidade, ou seja, na dimensão do não-tempo, só existe alegria – 

emanação da felicidade sem fim.  

  
1009 - Assim, as penas impostas jamais o são por toda a 

eternidade?  

  
R - O sofrimento eterno está somente na imaginação daqueles que 

acreditam no inferno das velhas concepções religiosas. Todas as formas de 

sofrimento são transitórias e têm função educativa. Eterno mesmo é 

somente Deus e aquilo que dEle promana, ou seja, o Bem, o infinito Bem.  

  

Ressurreição da carne  
  

A ressurreição do Espírito no mesmo corpo é impossível, mas a 

transformação das células que se desagregam, ocorre normalmente. A 

Natureza transforma tudo.  

  
1010 - O dogma da ressurreição da carne será a consagração da 

reencarnação?  

  
R - A teoria da ressurreição é pobre de argumento. É absurdo 

admitir a revitalização de todos os corpos que os bilhões ou trilhões de 

Espíritos ocuparam, e que somente assim, eles se apresentarão no Reino de 

Deus. O que realmente faz sentido e está provado cientificamente é a 

reencarnação.  

  

Quando alguém morre, imediatamente ressuscita em novo corpo.  

  
1011 - Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria 

Igreja ensina a reencarnação?  

  
R - A teoria ou dogma da ressurreição afirma a possibilidade do 

Espírito morrer, ficar desacordado por tempo indeterminado e um dia 

ressurgir no mesmo corpo. Portanto, o corpo decomposto a tanto tempo 

numa sepultura ou mesmo cremado seria reconstituído para que o mesmo 

Espírito voltasse a viver nele. Essa teoria, aliás, não deixa de ter algum 

sentido; é um lampejo da realidade, isto é, da reencarnação. Talvez esse 

seja o primeiro passo para o entendimento da lei que determina a 

reencarnação.  

  



   

 

Inferno, purgatório e paraíso  
  

No Universo há lugares, espaços, ambientes e oportunidades de 

trabalho para todas as criaturas.  

  

1012 - Haverá no Universo lugares circunscritos para as penas e 

gozos dos Espíritos segundo seus merecimentos?  

  
R - Sim. As obras mediúnicas de Chico Xavier, Yvonne Pereira e 

outros deixam isso muito claro. São colônias, campos sombrios, espaços 

transitórios, cidades, Esferas celestiais – enfim, são lugares no Plano 

Espiritual que abrigam seres atrasados, perversos, sofredores, deformados, 

paralíticos, perturbados, loucos, detentos, acorrentados... Ou, nas moradas 

e Esferas superiores, Espíritos em diferentes graus de aprendizagem, 
aperfeiçoamento e iluminação.  

  
Há um tipo de conflito que funciona especificamente como alerta, lição 

e amadurecimento.  

  
1013 - Que se deve entender por purgatório?  

  
R - É uma palavra da doutrina católica, referente a regiões 

espirituais transitórias onde existem com menor intensidade sofrimento 

necessário ao processo de regeneração de seus habitantes. É a periferia de 
colônias de tratamento, trabalho e elevação.  

  
As supostas comunicações mediúnicas devem ser analisadas sob vários 

aspectos. Nem sempre o Espírito consegue dizer o que quer ou o que 

realmente pensa.  

  
1014 - Como se explica que Espíritos, cuja superioridade se revela 

na linguagem que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias, a 

respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias 

correntes? Como se explica que, interrogados acerca da situação em que 

se achavam, alguns Espíritos tenham respondido que sofriam as torturas 
do inferno ou do purgatório?  

  
R - Às vezes Entidades comunicantes usam palavras, símbolos, 

arquétipos e imagens que facilitam o entendimento daquilo que pretendem 

revelar. Também pode ocorrer que certos Espíritos não sejam na realidade 

aquilo que demonstram ou dizem ser.  

  



   

 

Infeliz é aquele que assim preferiu ser; é aquele que ainda não 

descobriu que só o bem torna a vida melhor.  

  
1015 - Que significa “almas a penar”?  

  
R - Expressão católica que já caiu em desuso, mas que se refere a 

Espíritos sofredores. O Espiritismo procura explicar tudo de modo racional 

e claro, usando terminologia adequada e, sempre que necessário, científica.  

   
Céu ou paraíso significa morada dos seres evoluídos e iluminados. 

Simbolicamente falando, é o coração de Deus.  

  
1016 - Em que sentido se deve entender a palavra céu?  

  
R - Não é um paraíso habitado pela ociosidade. Tivemos 

orientação mediúnica para transformar o vocábulo em sigla; portanto, – 

CEU – Centro Espiritual do Universo. Pelo visto, o resultado reflete a 

realidade. O Céu existe – é para onde todos seguimos, através da evolução. 

É para esse centro de profunda e eterna felicidade que tudo e todos 
convergem.  

  
Emissários da Luz costumam usar linguagem figurada ou 

convencional nas suas comunicações entre os homens.  

  
1017 - Alguns Espíritos disseram estar habitando o terceiro, 

quarto ou quinto céu... Que querem dizer com isso?  

  
R - São Esferas ou moradas de reconhecida elevação, próximos ou 

distantes da Terra. Essa distância pode ser espacial ou vibratória.  

  

O Cristo Jesus  
  

O reino ou morada do Cristo fica no coração do Universo.  

  
1018 - Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo: 

“Meu reino não é deste mundo”?  

  
R - Repetimos: O reino ou morada do Cristo é o centro não espacial 

da mais pura e sublime espiritualidade. De lá Ele comanda uma plêiade 

imensa de seres abnegados que se espalham por toda parte. Desse espaço 

divino Ele irradia sua Luz para que seja sentida sua presença onde houver 
pessoas reunidas ou trabalhando em seu nome.  

  



   

 

O reino de Deus é um jardim sem espinhos, eternamente florido e 

perfumado. É o estado de espírito daqueles que vivem na plenitude do 

Amor.  

  
1019 - Poderá um dia implantar-se na Terra o reinado do bem?  

  

R - Sem dúvida, o reino luminoso do Cristo Jesus vai um dia se 

materializar plenamente na Terra, assim como já existe na vida de muita 

gente. Homens e mulheres de boa vontade, seguidores ou não de religiões 

organizadas, estão participando dessa Obra sob as claridades do infinito 
Bem.  

  

O Homem que desencadeou, com seus discípulos, a maior e mais 

importante revolução da História não precisou de apoio financeiro 

nem político.  

  
1020 - O que é Jesus?  

  
R - Um ser especial, nascido há pouco mais de dois mil anos, filho 

de José e Maria, na Galileia. É um Ser da Esfera Crística; fundador e 

governador espiritual do nosso planeta. Aquele que lançou as bases de uma 

nova e verdadeira civilização, alicerçada na sabedoria e no amor; nosso 

Cristo. É o Espírito de incomparável evolução que tangibilizou-se entre 

nós para deixar uma Doutrina unificadora e universalizante, mesmo 

sabendo que seria crucificado. Ele é sempre atual, principalmente agora 

que estamos no limiar do III milênio, entrando numa nova ordem social - 

a Era da Síntese. Paradoxalmente a maioria dos acadêmicos e intelectuais 

ainda não admite falar D’ele, livremente; entretanto, vejamos o que 

disseram três das personalidades mais respeitadas dos últimos tempos - 

Albert Einstein: “Jesus é demasiadamente colossal... Ninguém pode ler os 

Evangelhos sem sentir a sempre atual presença de Jesus. Sua personalidade 

pulsa em cada palavra.” Mahatma Gandhi: “Jesus Cristo é o supremo 

modelo da Humanidade.” E Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, 

completa: “Ele foi o médium de Deus.” Na Espiritualidade em que vive, 

Ele não tem forma nem imagem; é luz, é essência, é brisa divina. Continua 

sendo o Divino Mestre da nossa Humanidade; o caminho da Verdade 
absoluta e da Vida infinita.  

  

Assim como Deus é a luz espiritual do Universo, o 

Cristo é a luz espiritual do mundo. As duas luzes se 

unificam. Por isso Ele disse: “Eu e o Pai somos um.”  
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