
1        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

Aprofundando o Conhecimen-
to das Leis Naturais ou Divinas

   Lei do Progresso e a Renovação 
Espiritual                    

      Pág 25

Informativo  Dr.  Eduardo  Monteiro   
 

Edição 319  -  Janeiro / Fevereiro 2020
  Jornal eletrônico de divulgação e estudo da Doutrina Espírita do GEEDEM

Abrindo Janelas
Espírito: Possuidor de Inteligência, Emis-

sor do Pensamento e Plasmador da 
Vontade.

                   Décio Iandoli Jr.        Pág 03

Fala,Irmão José
Espíritos

Pág 03

Dicas de Livros 
Jesus e a Jerusalém Renovada 

Pag 04

Cantinho do Chico 
Começar de Novo

Pág 04

Coluna AME Brasil
Evangelho, Saúde e Evolução

 Pág 05

Filosofia e Espiritismo
Filosofia Espírita da Religião

Pág 06

Para Reflexão
Quem Teme a Morte?

Pág 09

Psicologia Espírita por
 Joanna de Ângelis 

Ser-se Integralmente
Pág 10

O Que Disse Kardec (L.E.)
Faculdades Morais e Intetuais do 

Homem
Com comentários de Miramez

Pág 12

Ciência e Espiritismo
A Ciência e O Espiritismo

Pág 13

Espaço da Poesia Mediúnica
A Resposta Consoladora

Pág 16

Física Quântica e Espiritualidade
O Estudo das partículas pela Física 

Quântica
Pág 17

   Resgatando Nossa Memória
    Os Primórdios do GEEDEM

Pág 16

Desvendando o Evangelho 
 segundo o Espiritismo  
       O Jugo Leve - Consolador 

Pág 17

Todos aqueles que pensam,
 podem amenizar sua dor e se 

melhorar 
Pag 18

Sem o Conhecimento de Nós 
Mesmos Não Há Reforma Íntima

Dr. Américo Canhoto
Pág 27

Você sabe Quem Foi?
Leon Denis

Pag 19

Instruindo-se com a Revista 
Espírita

Manifestações Físicas
Pág 21

Obras Básicas em Foco
Obras Póstumas

Pág 23

Informes GEEDEM
Pág 28

Editorial
Pág 02

Mensagem 
Eis-me Aqui

Pág 02

Nova Coluna



2        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

Eis-me Aqui!
A alma encorajada pela fé deve buscar sempre em si mesma a presença amorosa de Jesus.
 
Aquele que busca o Mestre em seus próprios sentimentos é capaz de perceber como os seus atos estão se 
aprimorando perante os ensinos e exemplos do Modelo e Guia do amor e da verdade.
 
Na seara de reparação moral da qual fazemos parte em trabalho e redenção, que se chama Seara Espírita, 
somos convocados a dissolver as evidentes formas frágeis de nosso egoísmo e orgulho. Se queremos ver-
dadeiramente auxiliar na transformação moral da humanidade, jamais deveremos nos declinar de por em 
prática as luzes que clarificam o recôndido dos nossos pensamentos que, muitas vezes, pedem reajusta-
mento e correção em sintonia com as Leis Divinas, para que nos tornemos instrumentos úteis e não a pe-
dra de tropeço que expressa sobreposições de nosso ego nos compromissos do trabalho Espírita. A idéia 
elevada produz indubiltavelmente os resultados de serenidade e maturidade naqueles que se entreguam 
dóceis aos conceitos de virtudes e sabedoria. 
 
Quem poderá vencer a vontade de Deus com todas as primorosas e imperceptíveis formas de alcançar o 
coração dos homens? A dor que dilacera o coração vazio de sentido existencial e move o ser humano ao 
cansaço moral por se manter inerte no aprimoramento de si mesmo é muito diferente da dor sacrossanta 
da fidelidade a Jesus. A dor da fidelidade é permeada pela compaixão e altruísmo por aqueles que estão 
rebeldes e distantes da compreensão simples, celeste e amorosa da mensagem do Mestre. Tudo na vida é 
convite a pacificar a própria alma e nada se posiciona contra nenhum ser da Criação. 
 
Por que colocar o tempo, a inteligência, os sentimentos e as ideias para se fazer contrário e adversário de 
quem quer que seja? Quando nosso olhar objetiva a olhar o infinito e sua grandeza, podemos perceber 
que jamais uma estrela busca apagar a outra e nenhuma galáxia sente o prazer em perturbar a paz do 
Universo em tentativa vã de se destacar.
 
O  tempo  atual  não  é  para  o  destaque  das  atmosferas  belicosas  das  opiniões pessoais! O tempo é es-
sencialmente para amarmos uns aos outros, sem impecilhos de posições ou funções. Admitamos sempre 
que enquanto trabalhamos para a realização do propósito iluminativo de Deus na terra, os cooperadores 
do Cristo nas esferas elevadas já sabem como as situações e ocorrências vão se desdobrar nos degraus das 
décadas pela grande escada dos séculos.
 
Sirvamos, pois, com o sentimento de vitória, porque o Cristo se fez vencedor, desde o dia que misericor-
diosamente nos permitiu renascer, incontáveis vezes no amado globo que chamamos de lar terrestre. Ele 
está com todos os corações fiéis, auxiliando em tudo para que a força do amor sempre realize os objetivos 
divinos no coração do homem. Lembremos que quando as provações se tornarem insuportáveis ou os 
conflitos inadequados se tornarem quase insolúveis o Mestre estará nos aguardando no coração, com o 
seu amor, nos colocando a sua amorosa frase: Eis-me aqui!
 
            Honório.
 
Mensagem psicografada pelo médium Afro Stefanini II, na Spiritist Society of Palm Beach em Boca Raton, Flórida, em 
22 de fevererio de 2017
Fonte: https://espiritizar.feemt.org.br/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Editorial

Um novo ano se inicia...

Podemos construir um ano bom a partir da nossa reforma  moral,  re-
pensando  os  nossos  valores,  corrigindo os nossos passos, dando uma 
nova direção à nossa estrada particular.

Se começarmos por modificar nossos comportamentos equivocados, 
certamente teremos um ano mais feliz.

Que possamos abrirmos os olhos para ver quanta dor nos rodeia.

Que coloquemos nossas mãos no trabalho de construção de um mundo melhor, para que, um dia te-
nhamos a felicidade que tanto almejamos.

Que esse novo ciclo seja repleto de oportunidades de recomeço, aprendizado, esperança, fé e que pos-
samos compreender que o futuro está em nossas mãos e que todos nós podemos contribuir com a paz 
no mundo, começando dentro de nós mesmos. Vamos escolher a harmonia, a felicidade, o puro, o belo, 
confiar em nosso potencial, enfrentar os nossos medos, ter fé numa força maior, que nos orienta e ilumina, 
e seguir os nossos caminhos com muita humildade e confiança.

Não nos sobrecarreguemos com dúvidas; cuidemos do equilíbrio do corpo e do espírito sem excessos de 
qualquer ordem. O caminho do meio é a melhor opção para chegarmos ao cume, sem precisarmos fazer 
muitos desvios e atalhos, que tiram nossa atenção do projeto maior de nossas vidas, que é caminharmos 
para Deus.

Então que possamos seguir com nosso projeto iluminativo, valorizando esta etapa do caminho, constru-
indo no hoje. Como um peregrino que mesmo com muitas imperfeições vai ajustando seu caminho, nós 
devemos ajustar o nosso fazendo sempre o nosso melhor.

Faça um feliz 2020!



3        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária.”  
               (Bezerra de Menezes - Revista Reformador/JAN-05)

O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas 
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre 
e Guia.
Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

 Abrindo  Janelas
As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da reflexão e do entendi-
mento,   causando  nossa   transformação,    nossa  reforma   íntima. São  a  aplicação   dos  
ensinamentos  de Jesus de forma objetiva: 

    “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” 
   
"Espírito: Possuidor de Inteligência, Emissor do Pensamento e Plasmador da 
Vontade"           
                    Palestrante: Décio Iandoli Jr.        
   Assista na integra: https://www.youtube.com/watch?v=F4JDmGwlFSc

Fala, Irmão José!
Irmão   José,  um  dos  mentores espirituais  do  GEEDEM,  enseja-nos  reflexões  a respeito do 
cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os pro-
blemas e desafios com os quais nos defrontamos.

Espírito

No espírito, quanto mais personalidade mais preconceito, mais censura, principal-
mente, da personalidade para a personalidade.

A individualidade, em essência, tão somente se preocupa com o Bem, evitando todo 
e qualquer mal que se possa fazer.

A individualidade não se escandaliza com a personalidade alheia, a não ser com a sua  
própria, quando toma consciência de seus equívocos em relação ao próximo.

A individualidade está acima da sexualidade e dos preconceitos que dela possam advir em relação à ne-
cessidade e à afetividade.

Os espíritos esclarecidos tudo observam com naturalidade e não acusam ou depreciam a quem quer seja 
- não criam situações de constrangimento e de humilhação.

Eles sabem que já vivenciaram, ou que ainda estão a vivenciar, as experiências evolutivas que muitos viven-
ciam, quando, então, foram alvo de ironia e discriminação.

Os espíritos que lograram conquistar certo grau de compreensão jamais se colocam em condição de su-
perioridade moral aos demais.

Para eles, as diferenças ou nuances psicológicas, com que esse ou aquele se apresenta na convivência, são 
caracteristícas pessoais que aprendem a respeitar, e, por vezes, até mesmo a admirar.

Os espíritos, em essência, não se apegam a rótulos, a classificações e a chamada identidade de gênero, em 
nenhum de suas variantes.

No espírito, quanto mais personalidade, mais "eu", e, mais individualidade, mais "nós".

Fonte:  Livro Hora de Transição - Irmão José - Psicografia Carlos A Baccelli
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

https://www.youtube.com/watch?v=F4JDmGwlFSc
https://www.youtube.com/watch?v=F4JDmGwlFSc
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                         Dicas  de  Livros
                 “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

                                 Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

A leitura edifica em nossa alma as  lições  que  são  introduzidas  em  nossa  consciência  através  da 
exemplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom leitor é aquele que sabe que para uma 
boa jornada é  indispensável  a  disposição para o estudo e que através do ensinamento a caminhada 
se torna muito mais suave.

Cantinho do Chico
Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos espíritas transmitindo as idéias 
e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um exemplo de edificação moral, pelo con-
hecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a todos nós como será a humanidade do futuro: 
portadora de conhecimento intelectual e moral.

Começar de Novo
Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos!...

Às vezes, acreditas que todas as bençãos jazem extintas, que todas as portas se mostram 
cerradas à necessária renovação!...

Esqueces-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça 
cada manhã.

Começar de novo é o processo da Natureza, desde a semente singela ao gigante solar.

Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto.

Reinicia a construção de teus ideais, em bases mais sólidas, e torna ao calor da experiência, a fim de acalentá-
los em plenitude de forças novas.

O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, 
porquanto, frequentemente, o malogro de nossos anseios significa ordem do Alto para mudança de rumo, 
e começar de novo é o caminho para o êxito desejado.

Temos sido talvez desatentos, diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão; no entanto, é per-
feitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e 
compreensão àqueles que nos cercam.

Teremos perdido afeições que supúnhamos inalteráveis; todavia, não será justo, por isso, que venhamos a 
cair em desânimo.

O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas, aquelas afinidades 
suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contenta-
mento de viver.

Desfaçamos-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem 
e das mágoas requentadas no peito!...

Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima.

Tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra 
em todas as direções.

Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas 
na Obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais.
Fonte: Livro Alma e Coração - Emmanuel / Psicografia Chico Xavier           
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Um novo encontro com Ramatis que, através da mediunidade abençoada de América 
Paoliello Marques, nos revela, no desenrolar da Obra, de maneira simples, sem o simbo-
lismo rebuscado, tão em moda em nossa época, mas norteado somente pelo espírito 
aberto e claro do Mestre Jesus, palavras “da última hora”. Conforto e esperança na “fu-
tura” Terra, renovada e feliz. E, sobretudo de confiança em nós mesmos, em nossas po-
tencialidades e em nossa Essência Divina.

São momentos memoráveis em que nos sentimos em contato íntimo e fraterno com 
um ser “liberado” que, numa prova de profunda humildade, vem até nós, procurando 
nos esclarecer, reconfortar, dando-nos, não normas de preceitos morais, mas rotas de 
renovação interior sem as barreiras do separativismo religioso, político ou social. São 
lições profundas que farão eco naqueles espíritos já libertos dos antolhos do sectaris-
mo. Espíritos fraternos, ansiosos pela união dos seres, no amálgama das raças e que se 

guiam unicamente pelo Amor Crístico.

Autor(a): América Paoliello Marques / Ramatis
Páginas 352
Editora EBM

Jesus e a Jerusalém Renovada
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Coluna  AME  Brasil

Evangelho, Saúde e Evolução
               *Dr Paulo Rogério Dalla Colletta de Aguiar

Na marcha incessante do tempo, seu inerente relativismo iguala dias a anos, minutos a eras. A estreiteza 
da vida material, contada do berço ao túmulo, não nos permite contemplar a evolução de fenômenos cu-
jos ciclos ultrapassam nosso tempo histórico enquanto personalidades. Assim, a maior parte dos planos 
da Espiritualidade Maior para o orbe terrestre nos escapa a observação do conjunto, restando-nos um 
vislumbre fragmentado e incompleto. Associado a esta incompletude, a limitação de entendimento do 
Mundo Espiritual Superior e de seus propósitos divinos restringe ainda mais nossa capacidade de com-
preensão dos Planos de Deus e de sua influência indelével no curso da história planetária. Nesse cenário, 
o homem ora atribui a si próprio, se orgulhoso, os grandes acontecimentos que mudam o curso evolutivo 
de milhões de criaturas encarnadas, ora delega ao acaso aquilo que lhe escapa a percepção.

Guerras e alterações climáticas, ciclos econômicos globais e as reencarnações em massa de espíritos mis-
sionários, a descida de ideais superiores a crosta, enfim, compõe o influxo evolutivo da coletividade que 
tem no Mestre Jesus, o comandante sempre atento e diligente.

Há cento e cinquenta anos “descia” à terra o Evangelho Segundo o Espiritismo, inaugurando uma nova 
etapa evolutiva do planeta. Composição de muitas mentes, encarnadas e desencarnadas, é talvez a mais 
bela obra de colaboração entre os dois planos da existência. O Cristianismo em sua essência mais pura, 
mais bela, em meados do século XIX, passava então a ser mais bem compreendido. O verdadeiro código 
universal de conduta e de moralidade, vigente em todos os orbes evoluídos e felizes, em todos os recan-
tos do Universo Infinito, enfim era oferecido, como prova da bondade e do amor infinito do Pai Celestial, 
aos atrasados e renitentes do planeta azul. A maturidade alcançada pelos espíritos do século XIX assim 
o exigia, dando sequência a multissecular programação de Jesus. Primeiro Ele enviara Moisés, João Ba-
tista e os profetas na antiguidade; após os grandes iniciadores, o Governador Espiritual do planeta viera a 
terra oferecer sua incomparável exemplificação do Evangelho, que seria esquecido, deturpado, adaptado 
conforme interesses políticos. Seria necessária a recapitulação das lições, quando o Espiritismo arrebata 
o mundo, retirando o véu das alegorias e das distorções, sintetizando no seu Evangelho a safirina luz que 
conduz as almas ao coração de nosso Pai. Era o terceiro momento, dos então chamados trabalhadores da 
última hora.

Tradicionalmente, considera-se o Evangelho uma obra essencialmente moral.

Nela, os ensinamentos mais profundos de Jesus são extraídos e comentados por Kardec e pelos Espíritos 
responsáveis pelo programa da Codificação, através de lúcidas instruções, aplicáveis a todas as situações 
da vida. No entanto, é possível olhá-lo de forma diferente. É possível perceber, em suas lições imorredou-
ras, o mais perfeito tratado científico que jamais as ciências humanas imaginaram lograr. Um tratado de 
ciências  psíquicas,  que  liberta  o  homem  dos  tormentos   da  alma,  das  patologias  mentais,  do  apri-
sionamento em seu próprio ego; que salva o indivíduo do dualismo, do materialismo, da falta de rumo, da 
falta  de  sentido,  do  suicídio;  que  traz  a  misericórdia,  a  mansuetude  e  a  brandura  como  prescrição 
obrigatória a obtenção da felicidade. Um tratado de medicina, pois aponta a cura de todos os males físi-
cos pela evolução do espírito, dando um sentido lógico as moléstias incuráveis, as doenças de nascença, 
às mortes prematuras. Um tratado de economia, ensinando nossa condição de meros fiéis depositários 
do tesouro divino, responsáveis pela justa distribuição das riquezas. Um tratado de direito, preconizando 
a lei do amor, do perdão incondicional às faltas alheias, da caridade com os criminosos e da insensatez do 
duelo.

O Evangelho detém, na singularidade de suas doces lições, extraídas da fonte suprema do Mestre Jesus, o 
poder de nos tocar as fibras mais delicadas da alma, precavendo-nos de um dos males mais perigosos da 
pós-modernidade: a do racionalismo puro, do intelectualismo orgulhoso, entronizando a razão como mé-
todo único ao entendimento da vida e de suas leis. Fruto da vaidade dos homens, esquecidos que o Amor 
é a força máxima do universo, o racionalismo dogmático tantas vezes tem encontrado justificativas para 
as mais atrozes atitudes, em sistemas hediondos de dominação. Organizações políticas totalitárias para 
a promoção de uma suposta “justiça social”, extermínio de seres humanos por motivos vis, exploração de 
embriões indefesos para o “avanço da ciência”, o aborto generalizado como um exercício da autonomia 
da mulher, e tantas outras bandeiras fazem a alma humana confundir-se, quando apartada da bússola 
do coração, que a tudo harmoniza e conduz a Deus. O Evangelho de Jesus é, portanto, a síntese perfeita 
entre fé e razão, entre amor e conhecimento, entre teoria e exemplificação divina, tendo no Mestre Galileu 
a encarnação dos princípios superiores que objetivamos lograr.

A pandemia dos fenômenos obsessivos, responsáveis por males ainda insuspeitos, de ordem pessoal e 
coletiva, encontra do Evangelho o seu único e verdadeiro antídoto. Kardec já nos dizia que toda influência 
sobre os espíritos obsessores reside no ascendente moral, atestando a completa ineficácia de fórmulas e 
práticas exteriores.

Consciente da evolução da medicina e sabedor de que havia trazido ao mundo um tratado médico de 500 
anos à frente de sua época, Kardec nos deixa, em seu último parágrafo de o Evangelho Segundo o Espir-
itismo, uma lição primorosa:

A AME-Brasil tem como finalidade o estudo da Doutrina Espírita e de sua fenomenologia, 
tendo em vista suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e 
da ciência, em particular da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e real-
ização de estudos e experiências orientadas nessa direção.
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 “A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamen-
to simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. 
Destruída a causa, resta combater os efeitos.”

Como nada, na ação da espiritualidade maior, se dá de forma fortuita, vislumbramos aqui uma delicada 
mensagem de Kardec para a posteridade. Temos nesse pequeno parágrafo, que encerra a referida obra, 
uma consagração da necessidade de integração dos aspectos morais e espirituais àqueles relacionados à 
saúde dos seres humanos, em especial no que tange aos processos obsessivos. Kardec convoca os médi-
cos do futuro (um futuro que já chegou, diga-se de passagem!) ao tratamento consecutivo ou simultâneo, 
de modo a atuar tanto nas causas quanto nos efeitos, tanto no espírito, quanto no corpo físico. E vai além: 
mesmo quando resta encerrada a obsessão espiritual, muitas vezes pela pertinácia do obsessor e pelo lon-
go tempo de atuação sobre o enfermo, cabe a medicina colaborar no reequilíbrio do paciente. A medicina 
do porvir deve seguir o exemplo da Obra da Codificação: uma fraterna integração colaborativa entre os 
dois planos da existência.

Nos grandes ciclos da evolução histórica, temos o período preparatório, no qual as idéias são lançadas 
de modo ainda embrionário, como uma experiência de campo no grande laboratório humano. A seguir, 
o programa adianta-se a uma fase de semeadura efetiva, onde a semente é lançada ao solo, de modo a 
aguardar a madureza dos tempos.

Por fim, temos a colheita, quando a idéia longamente preparada atinge o período de exuberância e não 
pode mais ser ignorada. Transitamos, nos tempos modernos, rumo à terceira etapa, em que o Evangelho 
será a árvore frondosa sob a qual os humildes, os brandos, os pacíficadores, os misericordiosos, os puros e 
os justos abrigar-se-ão felizes e em regozijo, porque souberam inscrever em suas consciências, de modo 
inapagável e para os séculos sem fim, as lições do Evangelho de Jesus.

*Membro da AME Rio Grande do Sul

Fonte: http://www.amergs.org
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

  Filosofia  e  Espiritismo
Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenô-
menos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, 
na sua concepção de realidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano,  o  Espiritismo  é  “a  síntese es-
sencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento de-
bruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar 
fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a con-
cepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

      Filosofia Espírita da Religião    
                
                                       * Jackson de Castro

Há uma extensa confusão epistemológica sobre a natureza do Espiritismo, tanto no meio espírita como 
no não espírita. Para uns ele não é senão uma religião, para outros é uma filosofia, para terceiro, ele está 
fundamentado numa ciência des aspectos empíricos e psicológicos. No entanto, como diria José Hercu-
lano Pires, todos estão errados sobre esse ponto, uma vez que um estudo mais acurado sobre as bases 
epistemológicas do Espiritismo revela que ele se apresenta como doutrina multifacetada, ou, para ser 
mais específico, possui três aspectos que formam seus postulados.

Numa explicação sumária sobre essa questão, podemos citar as palavras do próprio codificador do Espiri-
tismo, Allan Kardec, ao afirmar o que se segue (1992):

“O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como Ciência 
prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos; como filosofia, ele com-
preende todas as conseqüências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: O Espir-
itismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos, e das suas relações 
com o mundo corporal; (O que é o Espiritismo, Prólogo).

Na citação acima é possível perceber os aspectos científico e religioso do Espiritismo, mas Kardec, ainda 
não satisfeito com as especulações em torno de uma ciência nascente, e não querendo deixar margem 
para falsas idéias acerca da doutrina, se dedicará ainda à explicação do aspecto religioso do Espiritismo. 
Kardec explica que a Doutrina Espírita não pode ser chamada de religião no sentido vulgar a que se atribui 
a esta palavra, mas sim, como possuidor de uma orientação para uma religiosidade que eleva as práticas 
morais do estudioso sério, no sentido de resgatar os ensinos de Cristo e da necessidade da prática desses 
ensinos para a sociedade. O Espiritismo não promete a salvação e nem possui nenhum dos atributos ri-
tuais das religiões, por isso, se configura muito mais numa filosofia moral, que exalta a ética e a necessi-
dade do bem, do que numa religião. O próprio Kardec nos diz:

“Por que, pois, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Pela razão de que não há senão uma 
palavra para expressar duas idéias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável 
da de culto; que ela desperta exclusivamente uma idéia de forma, e que o Espiritismo não a tem. Se o 
Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, se assim 
nos quisermos expressar, dos princípios absolutos em matéria de fé; uma casta sacerdotal com um cor-
tejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios; não o separaria das idéias de misticismo, e dos abusos 
contra os quais a opinião freqüentemente é levantada” O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres 
de uma religião, na acepção usual da palavra, não se poderia, nem deveria se ornar de um título sobre o 
valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado; eis porque ele se diz simplesmente: doutrina filosófica 
e moral”. (Revista Espírita, Dezembro de 1868).
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Podemos dizer, sem contradita, que o aspecto religioso do Espiritismo está manifestado em seus objetivos 
da seguinte forma: combate a incredulidade e suas funestas conseqüências, não sendo uma religião con-
duz às idéias religiosas, prova, através da ciência espírita a existência da alma e sua destinação, favorece 
ao autoconhecimento do indivíduo que passa a observar mais os seus atos, alerta para o fato de que o que 
vale numa ação não é o ato em si mas a intenção que o produziu; entre outras idéias. O Espiritismo não im-
põe uma justificativa transcendente ao indivíduo para a necessidade de reformar-se moralmente; é uma 
necessidade imanente ao próprio ser a fim que se cumpram os seus desígnios de autoaperfeiçoamento 
que justificam as diversas reencarnações a que é chamado a viver.

Epiritismo: Religião ou Religiosidade

O Estudo comparado das religiões demonstra que, no fundo, os ensinamentos espirituais são semelhantes 
em todas as crenças no mundo. A diferença está na metodologia aplicada. A palavra religiosidade, do 
ponto de vista de algumas interpretações filosóficas, não está vinculada a uma determinada categoria ou 
modalidade de religião no sentido dogmático, e sim na convicção intuitiva de uma pessoa no mundo es-
piritual e na sua vivência pessoal e interior.

A palavra religião por sua vez, apresenta um serviço ou culto a Deus, ou a uma divindade qualquer, ex-
presso por meio de ritos, preces e observâncias, as quais se considera mandamento divino. Tudo que é 
considerado a obrigação moral ou dever sagrado e indeclinável.
 
A religiosidade, todavia, consiste simplesmente na interação entre cada criatura humana e o seu Criador, 
sem a obrigatoriedade do concurso dessa ou daquela religião. Em outras palavras, a religiosidade pode ser 
a ligação do ser humano a Deus, através de duas diferentes maneiras:
 
1ª opção – Em conformidade com os preceitos pertinentes a uma determinada religião.
 
2ª opção – Sem a intermediação de nenhuma religião. Podendo ser desenvolvido estando o indivíduo pre-
sente nos mais variados meios, sejam esses científicos, filosóficos, artísticos ou quaisquer outros.

Um grande exemplo de religiosidade no meio científico ocorreu em meados de 1950 com  Albert Einstein. 
Einstein afirmara que um cientista podia, efetivamente, ser um homem religioso. Ele, por exemplo, acredi-
tava em uma perspectiva “cósmica, não antropomórfica” de Deus. Apontava que o antropomorfismo era 
uma necessidade do homem comum para compreender a divindade.  O cientista iria por outro caminho, 
mais abstrato e menos sincrético, mas ambos (sujeito da multidão e sujeito de ciência) podiam ver-se ir-
manados ante a circunstância divina, através de um laço de religiosidade.
 
No tocante à Doutrina Espírita, observamos uma grande confusão por parte de certos espiritistas, uma vez 
que os mesmos confundem o processo de religiosidade espírita com  algo que eles denominam de Re-
ligião Espírita.
 
A religiosidade espírita é consequência do conhecimento, é uma manifestação interior e não exterior. Já 
a suposta Religião Espírita estaria estruturada com base em algumas características pertinentes a toda e 
qualquer religião, dentre essas características destacam-se:
 
- A tendência em sacralizar determinados locais;
 
- Estabelecimento de dias sagrados;
 
- Criação de práticas ritualísticas.

É importante também esclarecer que sem sombra de dúvidas o Espiritismo nunca foi antirreligioso, pois o 
próprio Kardec no Capitulo V, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, define: "O essencial está em que o ensino 
dos Espíritos é eminentemente cristão; apóia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas 
futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso." 
Portanto, a questão fundamental que se mostra a partir do próprio Kardec, não é nem mesmo o conceito 
de religião espírita, mas as conseqüências religiosas que a essência cristã do Espiritismo traz em seus pos-
tulados.
   
Entretanto, entre a Doutrina Espírita não ser antirreligiosa e ser uma religião constituída existe uma grande 
diferença. Para a Doutrina Espírita o conceito de religião é  algo natural, porque de acordo com os ensina-
mentos dos espíritos, “Deus está na Natureza e no homem, que pode descobri-lo através da razão”.  A fé 
de acordo com o pensamento espírita, não é  algo que pode ser estabelecido de uma forma cega, pois a 
mesma deve ser sempre iluminada pela luz da razão, e Kardec deixa bem claro essa questão, quando diz 
que “o argumento supremo deve ser a razão”, na pág. 493 de “O Livro dos Espíritos”.

Para os espíritas a religião natural é a única que realmente satisfaz a razão, porque é uma inerência da 
alma humana, porque Deus está na Natureza em suas Leis perfeitas. A religiosidade espírita não depende 
de formalidades, mas sim, de moralidade. Nada de religiosismos e tantos outros “ismos” que andam por 
aí... O Espiritismo não é ritualista e nem muito menos sincretista, não tem corpo sacerdotal e não adota e 
nem usa em suas reuniões e em suas práticas: altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, 
concessões de indulgências, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, a-
muletos, pirâmides, cristais, búzios ou quaisquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior. O Espi-
ritismo é uma doutrina que possui em sua estrutura três aspectos: filosófico, científico e religioso. Por isso 
é comum o termo Doutrina Espírita.

Em suma a religiosidade Espírita é algo inerente à condição espiritual do homem e pode ser intensificada 
através de um processo de esclarecimento em torno dos preceitos doutrinários e da prática moral em 
torno das Leis Divinas, enquanto a religião no sentido convencional é obra do homem.
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Espiritismo Como Religião Natural

No Espiritismo a Religião é natural porque “Deus está na Natureza e no homem, que pode descobri-lo 
através da razão”. A fé não é cega porque é iluminada pela luz da razão, e Kardec deixa bem claro essa 
questão fundamental, quando diz que “o argumento supremo deve ser a razão”, na pág. 493 de “O Livro 
dos Espíritos”. Segundo Kardec o Espiritismo foi chamado a desempenhar um papel imenso na Terra. Re-
formará a legislação tantas vezes contrária às leis divinas; retificará os erros da História; restaurará a religião 
do Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus.

Quando se fala em “restaurar a verdadeira religião”, normalmente se pensa no movimento espírita, que o 
Espiritismo é o futuro das religiões, como se fosse engoli-las todas; restaurar a verdadeira religião é levar a 
compreensão aos homens da imanência das suas faculdades espirituais e, portanto, religiosas, em outras 
palavras, a religião natural: aquela preconizada por Cristo e que os homens ao longo dos séculos a desnatu-
raram para buscar na conduta exterior e não na reforma de si mesmos, o cumprimento das leis divinas.
 
Em diversas outras passagens do corpo doutrinário organizado por Kardec, encontraremos alusões feitas 
pelos espíritos superiores como também do próprio codificador, a respeito da religião convencional, como 
também a respeito do sentido do espiritismo na sua significação religiosa. Dentre essas citações, desta-
camos:

"(...) o Espiritismo se fundamenta em princípios gerais independentes de toda questão dogmática. É ver-
dade que ele tem conseqüências morais, como todas as ciências filosóficas. Suas conseqüências são no 
sentido do cristianismo, porque é este, de todas as doutrinas, a mais esclarecida, a mais pura, razão por 
que, de todas as seitas religiosas do mundo, são as cristãs as mais aptas a compreendê-lo em sua ver-
dadeira essência. O Espiritismo não é pois uma religião. Do contrário teria seu culto, seus templos, seus 
ministros. Sem dúvida cada um pode transformar suas opiniões numa religião, interpretar à vontade as 
religiões conhecidas; mas daí à constituição de uma nova igreja há uma grande distância e penso que 
seria imprudente seguir tal idéia. Em resumo, o Espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e não das 
particularidades desta ou daquela crença; da pesquisa das causas, da explicação que os fatos podem 
dar nos fenômeno conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto 
aos seus partidários(...)" ( Revista Espírita - Volume 2 - 1859 - Refutação de um artigo de "L'Univers").

Ao aprofundarmos o estudo das bases epistemológicas do Espiritismo, e pelo exposto acima, é possível 
perceber que a doutrina independe de qualquer forma de culto, não aconselhando nenhum e não se pre-
ocupando com dogmas particulares, não constitui uma religião especial, pois não possui nem sacerdotes 
nem templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou tal prática, apenas responde; "Se sua 
consciência aprova o que você faz, faça-o: Deus sempre considera a intenção". Numa palavra, o Espiritismo 
nada impõe a ninguém. Não se destina aos que tem fé, e a quem esta fé é suficiente, mas à numerosa 
classe de inseguros e dos incrédulos. Não os afasta da Igreja, porquanto já estão dela moralmente afasta-
dos, de modo total ou parcial, mas os leva a fazer três quartos do caminho para nela entrarem; cabe à Igreja 
fazer o resto.

Essas considerações são importantes, sobretudo para a compreensão do Espiritismo não como uma 
doutrina que espera arrebanhar prosélitos, uma vez que o seu objetivo é levar o indivíduo a pensar em 
sua própria divindade, ou, em outras palavras, em sua própria religiosidade. O Espiritismo não diz aos que 
procuram estudá-lo que somente conseguirão ser felizes se passarem a freqüentar as casas espíritas, mas 
antes lhes lembrar dos ensinos do Cristo, e lhes faz, a partir da reflexão sobre o fato do Cristo não querer 
fundar uma religião, mas sim uma religiosidade que pudesse orientar o homem em sua prática moral, 
com percebem que a sua felicidade não está no exterior, mas sim no interior.

Na análise que Kardec faz sobre a incredulidade entre as pessoas, a contradição existente entre certas 
crenças religiosas e as leis naturais fez a maioria dos incrédulos, cujo número aumenta à medida que se 
populariza o conhecimento dessas leis. Se fosse impossível o acordo entre a ciência e a religião, não haveria 
religião possível. Proclamamos altamente a possibilidade e a necessidade desse acordo porque, em nossa 
opinião, a ciência e a religião são irmãs para a maior glória de Deus e se devem completar reciprocamente, 
em vez de se desmentirem mutuamente. Estender-se-ão as mãos, quando a ciência não vir na religião 
nada de incompatível com os fatos demonstrados e a religião não mais tiver que temer a demonstração 
dos fatos.

Pelas revelações das leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível, o Espiritismo será o traço 
de união que lhes permitirá olhar-se face a face, uma sem rir, a outra sem tremer. É pela concordância da 
fé e da razão que diariamente tantos incrédulos são trazidos a Deus.

Conclusão

O aspecto religioso do Espiritismo perpassa por todas as cinco obras que compõem a base doutrinária 
codificada por Allan Kardec; a aliança entre os três aspectos da doutrina não é feita ao acaso, mas é uma 
indicação, um resumo que alerta para o processo gnosiológico da humanidade. A proposta de Kardec, e 
os espíritos superiores a corroboram, é que Ciência, Filosofia e Religião, que seriam, de forma sintética, o 
resumo dos conhecimentos humanos, devem unir-se com o objetivo de contribuição mútua para a con-
strução do conhecimento, e não disputarem a verdade somente para si. Na obra espírita é possível perce-
ber a harmonia com que esses três aspectos se relacionam sem solução de continuidade, o que indica ser 
plenamente possível essas relações do plano do conhecimento humano.

A religião espírita, ou antes, o aspecto religioso do Espiritismo, é uma religião psíquica, imanente, como 
a chamou Cona Doyle. Kardec afirma na conclusão de O Livro dos Espíritos: O Espiritismo é forte porque 
se apóia nas próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e recompensas futuras; no entanto, no 
Espiri-tismo, as penas e recompensas presentes e futuras não são transcendentes ao homem, como um 
destino que lhe traçasse sua vida; não; na concepção espírita é o próprio indivíduo que constrói-se a si 
mesmo, experimentando a felicidade quando colhe o bem e a infelicidade quando colhe o mal. Esses 
preceitos são decisivos para o autoconhecimento do homem, e para o reconhecimento em si mesmo de 
sua divindade.
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*Filósofo, escreveu mais de oitenta livros de Filosofia, História, Parapsicologia e Espiritismo.

Fonte: IFEC - Instituto de Filosofia Espírita do Ceará
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais

Para Reflexão
A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma muito simples. Na 
visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno aprendizado.

                                       Quem teme a Morte?                
                                                                                                       *Alan Diniz Souza

Eu temo, tu temes, eles temem, vós...

Vivemos focados na matéria, a grande maioria de nós criados para o “ter”. Quere-
mos ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa ou até o melhor corpo. Neste 
modelo da cultura ocidental do consumo e da posse. Confundimos até o que é mais 
importante: nossa essência espiritual ou nosso corpo físico? Vivemos numa ânsia desvairada de tudo ter.

Quanto mais ajuntamos, mais tememos perder, mais precisamos nos proteger dos outros e isto gera o 
medo da perda. Achamo-nos eternos no corpo e isto gera a fuga da realidade, sendo em alguns a ponto de 
nem querer pensar na morte do próprio corpo físico e se afastar de tudo que conquistou. Estamos presos à 
matéria e ela é passageira, tornando nossa vida muito frágil e sem sentido, pois colocamos todas as nossas 
esperanças e propósitos em tudo que é passageiro.

Qual conquistador, de Alexandre o Grande a Hitler, ficou com alguma conquista sua para sempre? Nem 
nós ficaremos.

Desapegar da necessidade da posse é um bom caminho para espiritualizarmos nossos sentimentos.

Para mudar, precisamos refletir sobre o ter e o ser, sobre como gerar importância para o outro, sobre como 
sobreviver à morte através de nossas realizações no presente, onde as reverberações destas ações criem 
para o outro nossa importância. Falam que só damos valor quando não temos mais, ou quando ainda não 
temos. Quando refletimos que nada e nem a e nem a ninguém temos definitivamente, podemos começar 
a dar mais importância, a valorizar os gestos e ações de cada um e não só corpos e matérias.

Quando pensamos na vida, naturalmente a transformamos, surgem possibilidades, novas formas, novas 
posições mentais. Nestas possibilidades, precisamos refletir sobre o modelo espírita, que nos afirma que a 
vida continua, para começarmos a refletir numa nova ótica: a do espirito para a matéria.

No modelo espírita encontramos a consolação necessária para educar nosso desejo de ter e entendermos 
que a vida é eterna, a do espírito, e para esta vida eterna precisamos nos educar para “ser” e criarmos um 
novo futuro, uma nova vida. Vida esta mais espiritualizada.

Nossos objetivos mudam para a direção da evolução do nosso espírito eterno. Podemos ter tudo que quiser-
mos, mas somente aquilo que utilizaremos na construção do nosso bem e do bem do nosso próximo. Utili-
zando o modelo de Jesus na construção do belo e do bem, nossa vida fica mais leve e muito mais objetiva. 
Nossos corpos se transformam em ferramentas de evolução para nosso espirito. A matéria a serviço do 
espiritual e este a serviço de Deus.

A vida nos aguarda na sua plenitude para meditarmos na continuidade dela. O autoconhecimento nos 
leva a pensar na riqueza da vida espiritual e na vida que resista à vida material.

Reflita sobre isso. Vale a pena!

* Filósofo, Orador espírita e Membro da União Espírita de Piracicaba
Fonte: https://www.uniaoespiritadepiracicaba.com.br/artigos/coluna-1/alan-diniz-souza/quem-teme-a-morte 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais



10        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

         Psicologia  Espírita  por  Joanna  de  Ângelis
A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os 
postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, 
na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mun-
dos habitados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que 
estabeleceu em A Gênese que: “Espiritismo e Ciência se completam recipro-
camente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 
certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, fal-
tariam apoio e comprovação.” Recordemos que Kardec colocou no subtítulo 
da Revista Espírita o termo Jornal de Estudos Psicológicos, dando a entender a 
importância de estudar-se a alma como um todo, e não em partes.

 Ser-se Integralmente
A dicotomia psicológica do ter-se e do ser-se constitui grave questão no comportamento individual e so-
cial da Humanidade. Educa-se a criança, invariavelmente, para ter, para triunfar na vida e não sobre a vida 
com as suas dificuldades, mas para possuir e gozar.

Como, felizmente, a existência não se constitui exclusivamente das sensações, mas especialmente das 
emoções, e o ser é mais psicológico do que fisiológico, mesmo quando o ignora, é natural que esse conflito 
esteja presente em todos os instantes nas reflexões, nas ambições, nas programações existenciais. Como 
consequência dessa falsa concepção tem-se uma visão neurótica do mundo e de Deus, que teriam como 
função precípua e exclusiva atender aos desejos e caprichos do ser humano, destituindo-o da faculdade de 
pensar e de agir, como alguém numa viagem fantástica por um país utópico, no caso, o planeta terrestre.

Quando algo constitui uma incitação à luta em favor do crescimento intelecto-moral, ao desenvolvimento 
espiritual, a conduta neurótica espera que tudo lhe seja solucionado a passe de mágica, pelo fenômeno 
absurdo da crença religiosa, mediante um milagre, por exemplo, ou uma concessão especial, que lhe con-
stitua privilégio, como se fosse um ser excepcional… Como todos assim pensam, resulta que o conceito 
em torno desse deus apaixonado e antropomórfico, transferência inconsciente da imagem do pai que foi 
superada durante o desenvolvimento orgânico e mental, sofrem o impacto da descrença, da decepção, da 
amargura, que dão lugar a conflitos perturbadores. Se a educação infantil se preocupasse em preparar a 
criança para tornar-se um ser integral, sem fraccionamentos, utilizando se de todos os preciosos recursos 
de que é constituída, à medida que evoluísse não experimentaria os tormentos das frustrações defluentes 
das lutas pelo ter e pelo poder.

Ao mesmo tempo, o conceito de Deus inerente e transcendente a tudo e a todos, como a força inicial e 
básica do Universo, evitaria a transferência do conceito paterno, mantendo-lhe, não obstante, a aceitação 
da Causalidade absoluta. O Si-mesmo com facilidade identificaria os objetivos reais da existência, evolu-
indo com os processos orgânicos e psíquicos, sem apequenar-se diante das necessidades que se apresen-
tam durante o crescimento espiritual. 

Esse programa educativo evitaria a criança interior ferida pela negligência ou superproteção dos pais, 
facultando-lhe um desenvolvimento compatível com o nível de evolução em que estagia cada Espírito. 
O conceito de culpa seria examinado sem castrações, demonstrando que é perfeitamente normal a sua 
presença, resultado inevitável do cair em si após comportamentos irregulares, aceitando-a e liberando-a 
por intermédio da reabilitação, do processo de recomposição dos danos que foram causados pela presun-
ção ou pela ignorância. Uma vida saudável estrutura-se no ser e não naquilo que se tem e com frequência 
muda de mãos.

O ter e o poder transformam-se em algozes do indivíduo, porque se transferem do estado de posse para 
tornar-se possuidores, escravizando-o na rede vigorosa do egoísmo e dos interesses subalternos. Produ-
zem conceitos falsos nos relacionamentos humanos, porque dão a impressão de que não se é amado, 
sendo que, todos aqueles que se acercam estão mais interessados nos seus recursos do que naquele que 
lhes é detentor. De certo modo, infelizmente assim ocorre na maioria das ocasiões, havendo exceções res-
peitáveis. O indivíduo não é o que tem ou que pensa administrar, mas são os seus valores espirituais, a sua 
capacidade de amar, os tesouros inalienáveis da bondade, da compaixão, do sentido existencial.
Em face da ilusão em torno da perenidade da vida material, os apegos às posses levam aos conflitos, à inse-
gurança, às suspeitas, muitas vezes, infundadas, porque são fugidios e o que proporcionam é de efêmera 
duração. Sai-se de uma experiência dominadora para outra mais escravista, tendo os interesses fixados no 
ego e nos fenômenos dele decorrentes, quais sejam a ambição de mais ter e de mais poder, responsáveis 
pela prepotência, pela arrogância, que são seus filhos espúrios, ao invés da luta para conseguir alcançar a 
realidade  interna.  Quando  há  uma  preocupação  real  pelo  autoconhecimento,  interpretando  as  ocor-
rências normais como necessárias ao processo da evolução, a saúde integral passa a fazer parte do calen-
dário emocional daquele que assim procede. Esse processo impõe o impositivo da ligação com a alma, 
o que equivale dizer, uma constante vigilância com o ser profundo, o ser espiritual que se é e não pela 
aparência de que se veste para a caminhada terrestre.

No passado, as religiões tradicionalistas, e ainda hoje, criaram e prosseguem gerando cultos e cerimônias 
externas que se encarregam de manter visualmente a vinculação, estabelecendo dogmas em torno delas, 
responsáveis pelo temor e pela submissão. Sendo positiva a proposta, perde o seu significado e torna-se 
perturbadora pela imposição sacramental e rigorosa, de caráter compensatório ou punitivo. No caso das 
compensações, dá lugar a uma sintonia falsa, vinculada ao interesse dos benefícios advindos com a prática 
exterior, o que impede a ligação interna, profunda, significativa.

No referente às punições, compromete o adepto que se preocupa mais com a forma do que com o con-
teúdo, e aqueles que são sinceros, tornam-se tementes ao invés de conscientes em torno dos resultados 
psicológicos da identificação com o Si-mesmo.
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No entanto, uma análise descomprometida com o formalismo religioso ou com as denominações estabe-
lecidas na área da fé, permite que, na Bíblia, esse notável manancial de inspiração e de sabedoria, separado 
o trigo do joio, encontrem contribuições valiosas para a interpretação de conflitos e orientações necessárias 
ao bem-estar, em aforismos e lições de beleza ímpar, nos seus arquétipos e mitos muito bem estabeleci-
dos, que podem ser interpretados e integrados ao eixo ego-Self.

Mediante esses ensinamentos é possível pela reflexão voltar-se para o mundo interior, encontrar-se a 
residência da alma, conviver-se com as suas necessidades não perturbadoras. Nesse cometimento, o amor 
exerce um papel preponderante porque somente através dele se podem alcançar os painéis da alma, da 
alma que dele necessita para expandir-se, atingindo a sua finalidade evolutiva.

Através desse esforço contínuo, redescobrindo-se a criança interior saudável, que inspira ternura e am-
izade, despida de malícia e de idéias preconcebidas, logra-se um estado interno de harmonia, porque a 
ausência de suspeitas e de insegurança proporciona o bem-estar responsável pela felicidade. A criança 
expressa uma confiança no adulto que ultrapassa os limites da razão. Aquilo que esse lhe promete ou lhe 
faz assinala-lhe fortemente a personalidade em formação, o caráter em desenvolvimento, e porque não é 
portadora de incertezas, entrega-se totalmente, deixando-se conduzir.
Alguém afirmou com beleza rara, que diante da criança sempre se encontrava diante de um deus… É certo 
que o Espírito em si mesmo, não é criança, mas a forma, a indumentária que o reveste, proporcionando-lhe 
o esquecimento do ontem e ensejando-lhe a ingenuidade do hoje para a sabedoria do futuro, proporciona 
essa ternura e afeição que a todos comove.

Tudo quanto, pois, se instala no período infantil, permanece durante toda a existência. Quando de um dos 
muitos terremotos que abalam periodicamente a Turquia, houve o desabamento de uma escola infantil 
onde se encontravam dezenas de crianças. Todas as providências foram tomadas no sentido de ainda res-
gatá-las com vida. Após dias de trabalho exaustivo, os especialistas chegaram à conclusão de que, em face 
do tempo transcorrido, mesmo que se chegasse até elas, seria tarde demasiado, porque todas estariam 
inevitavelmente mortas.

Um pai, no entanto, escavando, pedindo ajuda, informando que tinha certeza de que seu filho e outros 
haviam resistido e se encontravam com vida. Já não havia mesmo esperança, e os trabalhadores vencidos 
pelo cansaço começaram a desistir, menos o pai. … Por fim, após esforços hercúleos, abaixo do desmo-
ronamento, havia uma brecha, e logo se pôde perceber que algumas crianças estavam sob vigas que se 
sustentaram umas sobre as outras, permitindo-lhes espaço para respirar e viver. O genitor aflito chamou 
pelo filhinho, que lhe respondeu:

– Eu tinha certeza que você viria papai.
A seguir, estimulou todas as crianças a serem retiradas, ficando em último lugar, porque sabia que o seu 
pai não desistiria enquanto ele não fosse libertado. O pai tinha o hábito de dizer-lhe que confiasse sempre 
no seu amor e nunca temesse qualquer dificuldade, porque ele estaria onde quer que fosse para o prote-
ger e amparar. Essa confiança, a criança transferiu aos amiguinhos, conseguindo sobreviver pela certeza, 
sem qualquer sombra de dúvida de que o pai os salvaria…

No sentido inverso, quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja 
crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações e castigos, passando a não 
acreditar em seus valores, não experimentando estímulo para avançar, crescer e prosseguir, porque mor-
talmente ferida, carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons, que 
estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos que a insultaram, menosprezaram, con-
denaram-na… O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir-a-ser, 
conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser 
despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação.

A realidade da psique propõe, portanto, o desenvolvimento das possibilidades existenciais que se encon-
tram em germe em todos os seres, crescendo no rumo da realidade e do saudável comportamento, para 
alcançar o patamar de um ser integral, portador de saúde total. A conquista da consciência humana ilumi-
nada, conforme propunha Jung, rompe a cadeia do sofrimento, adquirindo assim significado metafísico 
e cósmico.

Romper essa cadeia do sofrimento, representa manter uma conduta superior, elegendo o que fazer ao 
próximo, conforme recomendava Jesus, nunca revidando mal por mal, por ser a única terapêutica possui-
dora do valioso recurso de gerar tranquilidade interior.
Quando os adultos compreenderem esse significado, não transferirão para os filhos as suas próprias feri-
das emocionais, amando-os integralmente e apresentando-lhes a alma, o ser metafísico e cósmico.

Todo o empenho, pois, deve ser aplicado na busca do ser e não do ter…
As parábolas a respeito da ovelha que se perde, assim como da dracma que desaparece, dizem respeito ao 
ter, convidando ao encontro para o equilíbrio da posse, a que se dá extremada importância na vida social.

No entanto, Jesus, após enunciá-las, coroou a Sua proposta iluminativa, respondendo àqueles que O per-
seguiam porque convivia com as misérias alheias manifestas dos afligidos e desamparados, ensinando a 
importância de ser e não de ter, a coragem de cair em si, de recuperar-se, de encontrar-se…

Fonte: Livro Em Busca da Verdade Joanna de Ângelis - Psicografia Divaldo Franco
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A beleza da luta humana está justamente nas grandes tormentas vencidas. Vamos para a frente com fé. 
Que a perturbação não nos vença e que a sugestão de desânimo jamais nos turve o espírito na batalha. Es-
tamos convocados a lutar até o fim, e Jesus nos ajudará na luta, a fim de que possamos perseverar até seu 
término!
         Fonte: Emmanuel, Médium do Cristo (Irmão Inácio)
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O Que Disse Kardec
Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem 
já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais 
seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as 
leis espirituais. (Bezerra de Menezes)

     
            Parte Segunda

Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos
                                Capítulo VII
                    Da Volta do Espírito à Vida  Corporal

      Faculdades morais e intelectuais do homem

365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles Espíri-
tos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos?

“É que não são ainda bastante puros os Espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem 
à influência de outros Espíritos mais imperfeitos. O Espírito
progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os 
sentidos.Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência; durante outro, em moralidade.”
     
Comentário de Miramez

CAP. 08 - Pureza  e Inteligência
 
Inteligência não é sinônimo de pureza espiritual; é um dos dons para o alto. Ela serve, e muito, como instrumento 
da alma para progredir, quando é usado para a felicidade de todos os seres. Podemos verificar grandes inteligên-
cias servindo de instrumento de Deus para a paz do mundo, e outras tantas usando-as para a guerra, aumentan-
do a peste e a fome no mundo.

A inteligência só entra na faixa da pureza quando em  completa  harmonia  com  o   amor,  como  nos  mostra  o 
exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, para o mal, é como que o combustível ou o inflamável que se der-
rama próximo ao fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra se encontram 
em zonas inferiores, na erraticidade, por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa e, por vezes, voltam à 
carne em corpo deformado ou como um idiota, na certeza de que com isso poderão sentir, na profundidade do 
ser, o erro que praticaram quando em liberdade. De outra vez que retornarem à Terra, pela lei das vidas múltiplas, 
aplicarão a sabedoria para o bem de todos.

O homem inteligente pode ser uma criatura viciosa, como não?

Depende do Espírito que naquele corpo se move. Na maior parte, são Espíritos em busca da realidade, que se de-
senvolveram em uma direção, faltando-lhes o amor, respaldando seus impulsos, acendendo a luz da fraternidade 
no coração. Às grandes inteligências da Terra, dizemos que devem procurar a universidade de Jesus, para que 
saibam usar seus conhecimentos como semeadores de paz entre todas as nações.

Quantos homens dotados de poderes pela palavra falada e escrita, cuja voz é ouvida com respeito e admiração, 
cujos escritos circulam por todo mundo, se esquecem dos ensinamentos de Jesus, ao desfilarem suas mensa-
gens!? Eles responderão por essa invigilância, e o arrependimento será tardio, mas Deus é tão bom que sabe 
aproveitar essas qualidades mais tarde.

Quando uma inteligência superior está sendo usada para o mal, é da lei que ela atraia para si Espíritos da mesma 
sintonia, e aí servirá, o portador da inteligência, de médiuns para todos eles, quando não poderá escapar dessas 
influências, enquanto não fizer mudanças internas. E quando acordar para essas mudanças, elas virão criando 
transtornos quase insuperáveis, problemas de todas as ordens se manifestarão em contraposição. É a rejeição, 
não somente do corpo físico, mas, também, dos corpos espirituais.

Grandes inteligências no mundo se esquecem da moralidade, computando o Evangelho como sendo fanatismo 
dos crentes. Como se enganam esses nossos irmãos! O Evangelho é a bússola que poderá orientar a inteligência 
nas suas operações diante da humanidade. O rádio, a televisão, jornais e revistas, são instrumentos da inteligên-
cia, mas, por enquanto, são quase todos canais das sombras, que se esquecem de educar, sendo acionados pela 
vaidade da linguagem,  com a  pretensão  de  evidenciarem  alguns dons  da  massa  humana.  Esquecem-se  das 
advertências de Jesus, de vigiar e orar.

Eis que o fim dos tempos está fazendo com que o Evangelho seja conhecido em toda parte, para todas as criatu-
ras. O mundo do mal deverá ser destruído, implantando-se na Terra o paraíso do bem, para que haja abundância 
do mel do amor e do leite da fraternidade pura.

366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e mo-
rais do homem resultam da encarnação, nele, de outros tantos Espíritos, diferentes entre si, cada um 
com uma aptidão especial?

“Refletindo, reconhecereis que é absurda. O Espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa 
de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de Espíritos, essa vontade não existiria e ele ca-
receria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles Espíritos formariam um bando de pás-
saros escapados da gaiola.

Queixa-se, amiúde, o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como mul-
tiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso 
tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que, com relação a Deus, faziam os 
pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no Universo, se bem que as pes-
soas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa 
única – Deus.”
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O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se deti-
veram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser 
bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As di-
versas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do Espírito encarnado, e não de muitas 
almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de
ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, 
certos pendores, isso significaria que outros tantos Espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tor-
naria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem 
numerosíssimos exemplos de manifestações de Espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade.

Comentários de Miramez

Cap. 09 - Variadas Aptidões

Os que acreditam que cada faculdade do ser humano tem um Espírito que lhe corresponde estão enganados, como es-
tavam iludidos os que no passado acreditavam em vários deuses, apontando em cada fenômeno da natureza um Deus 
que seria a fonte do acontecimento.

Essa tese hoje caiu no esquecimento, anotando os mais entendidos que os deuses dos povos antigos eram Espíritos sob o 
comando do Pai Celestial.

A ciência divina nos mostra que todas as aptidões que o homem pode mostrar, em se movendo no corpo da carne, são 
qualidades da alma que se desenvolvem nas bênçãos do tempo, por vontade do Deus verdadeiro imortal. Compreende-se 
portanto, que o homem somente tem um Espírito com variadas manifestações dos seus dons, como sendo talentos espiri-
tuais, oferta do Senhor ao seu coração.

Cabe-nos buscar na própria matéria a realidade do que falamos: a ciência achava que a matéria era diversificada na sua es-
trutura, e a razão do equívoco são as suas modalidades diferentes. Hoje o homem inteligente reconhece que as expressões 
diferentes da matéria provêm da unidade da mesma, que em se movimentando, mostra diferenciações inúmeras; a ma-
téria provém de um só elemento primitivo, assim como o Espírito, com todas as suas nuances de vida, de uma só fonte de 
vida – Deus.

A Doutrina do Espíritos tem a missão de nos levar a Deus pela sabedoria e pelo amor, porque o Senhor tem todas as ap-
tidões na amplitude dos Seus poderes, e os Seus filhos trazem a sua semelhança, com dilatados poderes menores, que 
crescem de acordo com o tempo, nas bênçãos do espaço, somadas em esforço próprio, na dimensão exata do amor.

As afirmativas de que o homem é dotado de vários Espíritos devem ser ignoradas, porque a consciência em Cristo não dá 
crédito às ilusões desta forma, que fazem perder tempo no tempo que passa.

Certamente que o homem caminha e com ele muitos Espíritos que com ele afinam, sendo guias espirituais, ou inimigos 
com os mesmos sentimentos, mas que não estão ligados ao corpo desse homem pela lei da reencarnação.

É preciso compreender bem esse posicionamento teológico: um comandante de um exército, de um navio ou de um país é 
somente um, mas nem por isso ele deixa de ter muitos cooperadores, para que a harmonia se instale nas tropas, no barco 
e mesmo na nação.

Se tivéssemos muitos Espíritos para dirigir um corpo sequer, e quando eles entrassem em desacordo? Não é lógico pen-
sar desta forma; são idéias soltas sem base na verdade, que o tempo faz desaparecer. Como na direção de cada planeta 
existe somente um diretor que, no caso da Terra, é Jesus Cristo. No entanto, os auxiliares são sem conta, para que a obra 
se aperfeiçoe. Se a Terra precisasse de um Espírito para encarnar nela, este seria o Cristo, responsável pela sua marcha em 
ascensão à vida superior.

Fontes: Livro dos Espíritos
              Filosofia Espírita - Volume VIII - Miramez
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Ciência e Espiritismo

“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espi-
ritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.    
        (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16)

A Ciência e o Espiritismo
                                       *Por Edvaldo Kulcheski

Com a multiplicação dos fenômenos mediúnicos, surgiu a necessidade do estudo científico para comprovar a veracid-
ade da doutrina espírita.

os fenômenos mediúnicos existem desde que o homem surgiu na Terra, e a mediunidade na Idade Mo-
derna, com a história de médiuns famosos da época. Neste artigo,temos  uma abordagem da contribuição 
que a ciência deu para a comprovação dos fenômenos ligados à doutrina espírita.

Se os fenômenos espíritas se limitassem ao círculo de seus seguidores, a opinião geral poderia ver
neles simples artigos de fé, sem maiores conseqüências de interesse geral. Mas a verdade é que esses 
fenômenos se multiplicaram, em uma sucessão sempre audaz e desafiadora. O expediente de proibições 
e excomunhões se tornava ineficaz, desacreditado e ingênuo diante da avalanche de fenômenos variados, 
como vozes misteriosas, contato de mãos invisíveis, materializações de espíritos, escritas diretas, aparições 
de espíritos familiares, revelações de uma vida superior e mais bela etc., atestando a inquestionável sobre-
vivência da alma.

Era natural que, em face do volume de tantos fatos, a sociedade requisitasse o exame consciencioso de 
seus sábios e cientistas. Estes então, acossados por todos os lados, descruzaram os braços e se puseram 
a campo para uma investigação rigorosa e fria. A ciência, representada por um grupo de personalidades 
sérias e refratárias a imposições religiosas, foi chamada a depor e o fez de tal forma que o Espiritismo foi, 
por assim dizer, devidamente fotografado, pesado e medido.
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A Palavra dos Cientistas

Coube a Willian Crookes, o célebre físico inglês, chamar a atenção de toda a Europa racionalista para a 
realidade dos fatos espíritas. Muitos esperavam que, de suas investigações, viesse uma condenação ir-
revogável e humilhante, mas o veredicto do eminente sábio foi favorável. A cética Inglaterra se assustou 
com as certezas obtidas dentro do mais severo método científico e cercadas de extrema prudência, afinal, 
era preciso aceitá-las, uma vez que Crookes pesquisou com frieza, observou pacientemente, fotografou, 
provou, contraprovou e se rendeu.

Russel Wallace, físico naturalista considerado rival de Charles Darwin, confessou que "era um materialista 
tão convicto que não admitia absolutamente a existência do mundo espiritual". Disse ainda: "Os fatos, 
porém, são coisas pertinazes, eles me obrigam a aceitá-los como fatos". Já Cromwel Varley, engenhei-
ro descobridor do condensador elétrico, disse: "O ridículo que os espíritas têm sofrido não parte senão 
daqueles que não têm o interesse científico e a coragem de fazer algumas investigações antes de ataca-
rem aquilo que ignoram".

Para Oliver Lodge, físico e membro da Academia Real, os cientistas não vieram "anunciar uma verdade 
extraordinária, nenhum novo meio de comunicação, apenas uma coleção de provas de identidade cui-
dadosamente colhidas". Lodge explica ainda o porquê de afirmar que as provas foram cuidadosamente 
colhidas, dizendo que "todos os estratagemas empregados para sua obtenção foram postas em prática 
e não fiquei com nenhuma dúvida da existência e sobrevivência da personalidade após a morte".

O professor de física William Barrett afirmou que a existência de um mundo espiritual, a sobrevivência 
após a morte e a comunicação dos que morreram são evidentes. "Dos que ridicularizavam o Espiritismo, 
ninguém lhe concedeu, que eu saiba, atenção refletida e paciente. Afirmo que toda pessoa de senso que 
consagrar o seu estudo prudente e imparcial tantos dias ou mesmo tantas horas, como muitos de nós têm 
consagrado anos, será constrangido a mudar de opinião", disse.

Fredrich Myers, da Sociedade

Real de Londres, disse: "Pelas minhas experiências, convenci-me de que os pretendidos mortos podem se 
comunicar conosco e penso que, para o futuro, eles poderão fazê-lo de modo mais completo". Já o italiano 
Ernesto Bonano, que se dedicou por mais de 30 anos aos estudos psíquicos, afirmou, sem temer estar 
equivocado, "que fora da hipótese espírita, não existe nenhuma outra capaz de explicar os casos análogos 
ao que acabo de expor".

Uma Nova Ciência

Houve até quem fundasse uma nova ciência, com o objetivo exclusivo de verificar a autenticidade dos 
fatos supranormais. Um desses homens foi Charles Richet, o criador da metapsíquica. Para ele, ao ler, es-
tudar e analisar os escritos sobre os fenômenos espíritas, pode-se declarar inverossímel e até impossível 
que homens ilustres e probos tenham se deixado enganar por fraudadores. "Eles não poderiam ser todos 
e sempre bastante cegos para não se aperceberem de fraudes que deveriam ser grosseiras, bastante im-
prudentes para concluir quando nenhuma conclusão era legítima, bastante inábeis para nunca, nem uns 
nem outros, fazerem uma só experiência irreprovável. A priori, suas experiências merecem ser meditadas 
seriamente", afirmou Richet.

Já Gustavo Geley, diretor do Instituto Metapsíquico de Paris, um cientista exigente e de poderosa inteligên-
cia, disse ser preciso confessar que "os espiritistas dispõem de argumentos formidáveis.

O Espiritismo só admite fatos experimentais com as deduções que eles comportam". Segundo ele, "os 
fenômenos  espíritas  estão  solidamente  estabelecidos  pelo  testemunho  concordante   de  milhares     e 
milhares de pesquisadores. Foram fiscalizados, com todo o rigor dos métodos experimentais, por sábios 
ilustres de todos os países. Sua negação pura e simples equivale hoje a uma declaração de falência".

Como um estudioso honesto, Geley dá este admirável testemunho: "Notemos imediatamente que não 
há exemplo de um sábio que tenha negado a realidade dos fenômenos depois de estudo um tanto apro-
fundado. Ao contrário, numerosos são aqueles que, partindo de completo ceticismo, chegam à afirmação 
entusiástica".

Camille Flamarion, grande astrônomo, autor de tantas obras notáveis e respeitado como uma das maiores 
inteligências da França no século XIX, trouxe igualmente um depoimento insuspeito sobre os fenômenos 
espíritas. Para ele, "a negação dos céticos nada prova senão que os negadores não observaram os fenôme-
nos".

O Espiritismo

O fenômeno mediúnico é uma ocorrência tão antiga quanto o homem. Por ser a mediunidade uma facul-
dade inerente ao ser humano, ela tem se manifestado em todas as épocas, ocasionando espanto, respeito 
e manifestações religiosas.

Porém, foi somente a partir do século XIX, com estudos sérios realizados pelo professor Hippolyte Léon 
Denizard Rivail (que posteriormente adotaria o nome de Allan Kardec), que os fenômenos de efeitos físi-
cos e inteligentes foram observados em detalhes e as conclusões necessárias foram tiradas, formando-se 
então um corpo de doutrina, o Espiritismo. Esta é uma doutrina nascida da observação e fruto da revela-
ção dos espíritos superiores, tendo sido codificada entre 1857 e 1868.

O Espiritismo divide os fenômenos medi únicos em efeitos físicos ou objetivos e efeitos intelectuais ou 
subjetivos. Como efeitos físicos ou objetivos, temos a materialização, a transfiguração, a levitação, o trans-
porte, a bilocação, a voz direta, a escrita direta, a tiptologia e a sematologia. 
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 Como efeitos intelectuais ou subjetivos, temos a inspiração, a intuição, a vidência, a audiência, a psicome-
tria, o desdobramento, a psicografia, a psicofonia e os curadores.

O Espiritismo e a Metapsíquica

A ciência oficial não admitiu de pronto as verdades reveladas pelos espíritos. Formaram-se inúmeras as-
sociações, sociedades e comissões com o ideal de desmascará-las, porém, quanto mais se estudava, mais 
aumentava o número de adeptos.

Muitos homens de ciência se convenceram a respeito da autenticidade dos fenômenos, entre eles o fi-
siologista francês Charles Richet. Em conjunto com o dr. Geley e o prof. Fredrich Myers, Richet fundou o 
Instituto Metapsíquico Internacional em Paris, sendo designado como presidente da entidade.

A metapsíquica trata do estudo dos fenômenos psíquicos anormais, como a telepatia, a clarividência, a 
dupla visão, materializações etc. Em 1922, Charles Richet apresentou à Academia de Ciências o "Tratado de 
Metapsíquica".

Os fenômenos metapsíquicos se dividem em objetivos e subjetivos. A metapsíquica objetiva trata de fenô-
menos materiais que a mecânica conhecida não explica, uma realidade tangível e acessível aos nossos 
sentidos. Divide-se em telecinesia, que é uma ação mecânica sem atuação e sem contato sobre objetos ou 
pessoas (raps, levitação, movimentação de mesas, escrita direta, transporte de objetos, casas assombradas 
etc.), e ectoplasmia, que é a formação de objetos diversos, que parecem sair do corpo humano, tomam 
aparência material e são tangíveis (materializações de objetos e seres com aparência dos que já viveram 
na Terra).

Já a metapsíquica subjetiva trata de fenômenos mentais, sensibilidades ocultas e percepções desconhe-
cidas,  como  telepatia,  clarividência,  clariaudiência,  xenoglossia,  escrita  automática  etc.  Nela,  temos  a   
criptestesia, que é o estudo da faculdade de conhecimento diferente das faculdades sensoriais normais.

Espiritismo e a Parapsicologia

Nos EUA, em 1930, Joseph Banks Rhine iniciou os estudos que desembocaram na estruturação de um 
novo ramo da ciência preocupado em estudar os fenômenos chamados "inabituais", a parapsicologia. En-
quanto o método da metapsíquica se baseava no aspecto qualitativo dos fenômenos e no testemunho 
pessoal dos que presenciavam os mesmos, a parapsicologia introduziu o método quantitativo.

Este método procura estabelecer um meio de fazer com que os fenômenos se reproduzam sob determi-
nadas condições e busca seguir os padrões utilizados na metodologia científica. Esta se serve de métodos 
que possam ser testados, repetidos e confirmados e, por ela, devem ser descobertas a causa e a lei que 
rege o objeto da investigação.

Temos os fenômenos normais e paranormais. O fenômeno normal é o que se enquadra no conjunto das 
leis conhecidas e aceitas que governam os processos naturais. O fenômeno para normal é inabitual, no 
qual não se sabe e não se domina as leis que o regem.

Todos os fenômenos paranormais são denominados como PSI, embora nem todo fenômeno paranormal 
seja psíquico, podendo ocorrer sobre objetos e coisas que independem do psiquismo das pessoas envolvi-
das na ocorrência.

Os fenômenos PSI se dividem em PSI-Gama, PSI-Kapa e PSI- Theta. Os PSI-Gama são fenômenos subjeti-
vos que ocorrem na área intelectual do dotado e se subdividem em telepatia (comunicação direta de uma 
mente com outra), clarividência (percepção dos fatos do mundo físico independentemente do uso dos 
sentidos fisiológicos normais) e pós e pré-cognição (conhecimento imediato de fatos já acontecidos ou 
por acontecer, sem nenhuma informação prévia, direta ou indireta).

Os PSI-Kapa são fenômenos objetivos, materiais e de psiconesia. Por fim, alguns pesquisadores tendem a 
admitir uma terceira.categoria de fenômenos PSI, os PSI-Theta, oriundos de mentes de seres incorpóreos.

A Parapsicologia e Suas Correntes

A parapsicologia está dividida em três correntes: a russa, a norte-americana e a francesa. A corrente russa 
é eminentemente materialista, onde todos os fenômenos são explicados pela matéria. O conceito espiri-
tual é inteiramente colocado de lado e o conceito metafísico é negado.

A corrente norte-americana admite que certos fenômenos são produzidos por agentes especiais que vi-
vem em dimensões diferentes da nossa, depois de terem vivido aqui. Já a corrente francesa mistura con-
ceitos sobrenaturais com milagres. É a corrente católica da parapsicologia e surgiu sem o interesse da 
investigação, apenas para confundir e atacar o Espiritismo.

A parapsicologia já está sendo substituída por outras ciências que dão uma visão mais abrangente, como 
a psicobiofísica e a psicotrônica. Hoje, a ciência descreve assim a materialização de um espírito (conceito 
metafísico): "Forma assumida pelo bioplasma sob a ação de campos estéreo bioenergéticos oriundos de 
um domínio informacional remanescente de uma pessoa já falecida".

* Orador espírita, elaborador e coordenador do curso “Mediunidade Sem Preconceito”, ministrado em diversas casa 
espíritas de Curiiba.
Fonte: ipp.org.br

O sentido espírita da vida dá ao Ser uma compreensão eterna do ato humano realizado. O homem
não será, pois, o esfumante fantasma que se move entre dois pontos enigmáticos: o berço e o túmulo. Para a 
filosofia espírita o Ser é uma mecânica que atua tanto antes do nascimento, quanto após a morte. 
                (Humberto Mariotti)
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Espaço da Poesia Mediúnica
A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela 
significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse 
“mais além” que polariza as esperanças da alma.
                (Emmanuel)

Fonte: (Poesia psicografada pelo médium Afro Stefanini II durante a apresentação do seminário A Autoridade Moral de 
O Livro dos Espíritos na sede da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso em 28/05/2017) 
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

 A Resposta Consoladora (Manoel Miraglia)

Por que choras ser humano?
Quanta dor! Quanto lamento!
– Choro por não encontrar 
o porquê do sofrimento.
Choro por não compreender,
a causa da solidão.
Por que somos tão pequenos
Diante da imensidão?
Choro por não ter sentido
Nos dias que se sucedem.
Não saber o meu destino
Tudo em mim desaparece.
Se eu choro, não entendo
A razão de existir.
Tantas almas pelo mundo
Sem saber para onde ir. 

Resgatando Nossa Memória
À partir desta edição o IDEM publicará fotos dos primórdios do GEEDEM. 
Resgatando Nossa Memória trará imagens de como tudo começou, das abnegadas tarefeiras 
que deram início a nossa Casa. É ao mesmo tempo, para juntarmos um acervo e também prestar 
uma homenagem aos pilares da construção e crescimento do GEEDEM, relembrando os que par-
tiram...para trilhar outros caminhos ou para a pátria espiritual.
Se você tem alguma foto antiga da Casa, e quer colaborar  entre em contato através do email:  
idem@geedem.org.br  ou pelo Whattsapp 11 99122-6917.

São tão fortes as minhas lágrimas
Que me pergunto o porquê.
De viver com tanta lástima
Na paisagem, para e vê.
Não existe esperança
Não há consolação.
Quem pode explicar o partir de uma 
criança,
E encontrar paz no coração?
Quem dará a gloriosa resposta
Para o ultimo suspiro?
– Sou eu quem posso dar.
– Quem és tu, perguntou o ser humano.
– Sou eu, O Livro dos Espíritos. 

A 1ª lista de presença de tarefeiros(as) do 
GEEDEM na véspera da data de funda-
ção da Casa.
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Física Quântica e Espiritualidade
"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. 
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. "  
                        (Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)

  O Estudo das Partículas pela Física Quântica
Uma pergunta interessante é se o estudo das partículas poderia ser de alguma 
valia na pesquisa de fatos da Doutrina Espírita? E a resposta é afirmativa.

Como exemplos podemos citar dois casos: o primeiro é caso do neutrino, uma 
partícula como diz o nome neutra que adentra à nossa realidade sem saber 

de onde ela vem para logo em seguida desaparecer tão inexplicavelmente como surgiu. Segundo uma 
teoria esta partícula viria de uma outra realidade ou dimensão passaria pela nossa para logo em seguida 
deixa-la e  retornar a outra dimensão.

Outro exemplo é a gravidade que pertence ao grupo de quatro forças básicas que comandam o universo 
e que pela física quântica é muito difícil de mensurar pois ela se originaria em um universo paralelo e 
quando chega ao nosso perde muito de sua intensidade daí as dificuldades de estuda-la.

No estudo da informação espírita tais exemplos nos levam a uma maior compreensão por exemplo da 
colônia Nosso Lar que estaria localizada na esfera de influência terrestre mas noutra dimensão daí não 
ser percebida pelos nossos sentidos. A título de curiosidade  Nosso Lar  se manteria sobre a cidade do Rio 
de Janeiro por manter-se em uma órbita geoestacionária.

A existência de outras realidades na forma de universos paralelos é demonstrada  pela transcomunicação 
instrumental, nos mostra os mundos que iremos habitar após o nosso desencarne.

Fonte: https://radioboanova.com.br/oestudodasparticulaspelafisicaquantica/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

 Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo
Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os chama-
dos evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" ou mes-
mo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar exclusi-
vamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código divino “é, acima de tudo, o caminho 
infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos evangel-
hos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles defen-
didos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verdadeiro 
sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam com a 
formação moral, não importando sua crença religiosa.

       Capítulo VI
      O Cristo Consolador
          O jugo leve • Consolador prometido 
           
O jugo leve
1. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas al-
mas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. (Mateus, 11:28 a 30.)

2. Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação 
na fé no futuro, na confiança na Justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, 
ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu 
peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: “Vinde a mim todos vós 
que estais fatigados, que Eu vos aliviarei.”
Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa 
condição está na lei por Ele ensinada.
Seu jugo é a observância dessa lei; mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe, como dever, 
o amor e a caridade.

Consolador prometido
3. Se me amais, guardai os meus mandamentos; e Eu rogarei a meu Pai e Ele vos enviará outro Conso-
lador, a fim de que fique eternamente convosco: O Espírito de  Verdade, que o mundo não pode receber, 
porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará con-
vosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, 
vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
               (João, 14:15 a 17 e 26.)

4. Jesus promete outro consolador: o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar 
maduro para o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e  para  relembrar
o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é 
que o Cristo não dissera tudo; se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esque-
cido ou mal compreendido.
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O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo: preside ao seu advento o Espírito de 
Verdade. Ele chama os homens à observância da lei; ensina todas as coisas fazendo compreender o que 
Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: “Ouçam os que têm ouvidos para ouvir.” O Espiritismo vem 
abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem
figuras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, 
trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim 
útil a todas as dores.

Disse o Cristo: “Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.” Mas como há de alguém sentir-se 
ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências 
anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimen-
tos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a 
felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. 
Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que 
lhe assegurará o salário.

O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-
lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte 
que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a 
coragem de ir até o termo do caminho.

Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo 
que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios
da Lei de Deus e consola pela fé e pela esperança.

Fonte: O Evangelho Segundo o Espiritismo
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Todos aqueles que pensam, podem amenizar seus males e se melhorar!

Ser incapaz de lidar com problemas é desconhecer as infindáveis possibilidades da máqui-
na divina que é o cérebro e, indo além, de seu operador, o espírito.
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                    *Por Rosana Amado Gaspar

Estudos recentes revelam que o cérebro humano possui 80 bilhões de neurônios. 
Para se ter uma ideia do que este número representa, a Via Láctea possui cerca 
de 100 bilhões de estrelas, ou seja. temos quase tantos neurônios quanto a nossa 
galáxia tem de estrelas. Este órgão fantástico, que possui uma superfície quase do 
tamanho de uma folha aberta de jornal, precisa se enrugar e preguear para caber 
no limite do crânio. Pesquisas também mostram a superioridade do cérebro em relação a um supercom-
putador.

Para simular um único segundo de atividade cerebral humana necessita de 82.944 processadores e 40 
minutos de tempo. Tal instrumento fascina e intriga a ciência positivista, que não compreende os misté-
rios que envolvem o cérebro, desconsidera que é uma máquina e, como tal, precisa de um condutor.

Este operador do cérebro nada mais é do que o espírito ou a alma, essência espiritual do ser, de capaci-
dade inimaginável e que, sem o qual, o cérebro não passaria de um supercomputador. Apesar disto, a ciên-
cia já sabe que a parte do cérebro reservada à memória pode armazenar algo como 4,7 milhões de livros 
ou 670 milhões de páginas de internet. Lamentavelmente, muitos perderam esta oportunidade, pois não 
leem sequer um livro na vida. Outro fato a se considerar é a questão de certos conflitos mentais, que cres-
cem a cada ano. Não se sabe de onde eles vêm e quais são as causas, mas os tristes efeitos são as doenças 
provocadas pelo desânimo.

Na visão espírita, o homem não pode ainda gozar de completa felicidade na Terra, pois sua evolução não 
permite. Mas dele depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível. Não falamos aqui 
das criaturas que estejam com as faculdades mentais comprometidas seriamente, mas de todos aqueles 
que pensam e podem se melhorar, justamente por serem imperfeitos. Medos, angústias, aflições, pensar 
ser incapaz de lidar com problemas que a própria pessoa cria, se fechando num círculo sem fim, é desco-
nhecer que acima desta máquina divina – o cérebro – o ser humano possui infindáveis possibilidades, 
como ser inteligente da Criação: pensamento e vontade; tudo que se pensa é realizável.

Pode-se reverter este tormento que castiga, em superação para plenitude e felicidade. A crença em Deus 
fortalece a fé de acreditar em si mesmo! Tão simples que poucos acreditam, tomam caminhos estranhos 
sem chegar à somatória da felicidade comum a todos: “Com relação à vida material, é a posse do necessário. 
Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro” (questão 922 de “O Livro dos Espíritos”).

A fé no futuro é que levará todos para além da fronteira desta existência, somando-se experiências. esfor-
çando-se para ser sempre melhor do que se foi ontem. Acredite: todos nós chegaremos à perfeição. Jesus 
não roga uma praga quando diz: “No mundo tereis aflições”. Apenas avisa sobre os desafios que surgem 
a cada dia para, em seguida, ensinar como vencer a si mesmo: “Mas tende bom ânimo”. Terminando por 
afirmar que todos nós temos a mesma capacidade: “Eu venci o Mundo!”.

*Rosana Amado Gaspar é vice-presidente da USE (União das Sociedades Espiritas) do Estado de São Paulo e palestran-
te espírita.
Fonte: CCDPE- Centro de Cultura Documentação e Pesquisa do Espiritismo
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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                                        Leon Denis
               
Léon Denis (lê-se Dení) nasceu em 1º de janeiro de 1846 em Foug, uma aldeia localizada 
na região da Lorena, nordeste da França. Sua casa era humilde, assim como os pais Jose-
phine (que era materialista) e Ana Lúcia Denis (que era espírita). Desde cedo conheceu, 
por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família.

Sentia que os amigos invisíveis o auxiliavam já em seus primeiros passos neste mundo. 
Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, Denis procurava instruir-
se o mais que podia. Lia obras sérias, conseguindo, com esforço próprio desenvolver sua 
inteligência. Era um autodidata sério e competente.

Aos 12 anos, concluiu o curso primário, mas a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes 
estudos. Desde cedo, apresentava problemas com a saúde física - principalmente os olhos.

Tinha 16 anos quando destacou-se como um dos melhores oradores e dos mais ardentes propagandistas. 
Com 18 anos tornou-se representante comercial, o que o obrigava a viajar constantemente - isto até quase 
a velhice.

Léon Denis adorava música e sempre que podia assistia a uma ópera ou concerto. Gostava de dedilhar, 
ao piano, melodias conhecidas, e de tirar acordes para seu próprio devaneio. Não fumava, era quase ve-
getariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Encontrava na água a bebida ideal.

Era seu hábito olhar, com interesse, para os livros expostos nas livrarias. Um dia, ainda com 18 anos, o 
chamado ‘acaso’ fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro 
era O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se 
imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. “Nele encontrei a solução clara, completa, lógica, 
acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indife-
rença e minhas dúvidas”, afirmou Denis.

Seu espírito, nessa hora, sentiu-se sacudido em face dos compromissos assumidos no Espaço, para iniciar, 
em breve, o trabalho de propagação das verdades kardequianas. “Como tantos outros” - disse ele – “pro-
curava provas, fatos precisos, de modo a apoiar a minha fé, mas esses fatos demoraram muito a chegar. A 
princípio insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações, que não me satisfizeram, 
a ponto de, por vezes, pensar em não mais prosseguir as minhas investigações. Mas, sustentado, como 
estava, por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível deseja exper-
imentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-
nos aos seus segredos”.

Encontrava-se em seus trabalhos de experimentações, quando importante acontecimento se verificou. 
Allan Kardec viera passar alguns dias na pacata cidade de Tours, com seus amigos. Todos os espíritas tu-
renses foram convidados a recebê-lo e saudá-lo.

Em 1880, pelas cidades e vilas que percorria, por força de seus afazeres, Denis pronunciava conferências 
e fundava círculos e bibliotecas populares. É incalculável o número de conferências por ele proferidas na 
França, no propósito de propagar a Liga de Ensino, fundada por Jean Macé.

Contudo, o ano de 1882 marca, em realidade, o início do apostolado de Léon Denis, no qual teve que en-
frentar sucessivos obstáculos: o materialismo e o positivismo dos que olham para o Espiritismo com ironia 
e risadas; além dos adeptos das demais correntes religiosas, que, juntamente com os ateus, buscavam 
ridicularizar e enfraquecer a Doutrina dos Espíritos.

Porém, como bom paladino, Denis enfrentou a tempestade; os companheiros invisíveis colocam-se ao 
seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. “Coragem, amigo” - diz-lhe o Espírito de Jeanne – “estaremos 
sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados, em tempo, para bem 
cumprires a tua obra.”

Mas, foi em 2 de novembro de 1882, Dia de Finados, que um evento de capital importância se produziu e 
sua vida: a manifestação, pela primeira vez, daquele Espírito que, durante meio século, havia de ser seu 
guia, seu melhor amigo e pai espiritual: Jerónimo de Praga. Este lhe disse: “Vai, meu filho. Pela estrada 
aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar.” E, como Léon Denis indagasse se seu estado 
de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa: “Coragem, a recompensa será 
mais bela.”

A partir de 1884, achou conveniente fazer palestras visando à maior difusão das ideias espíritas. Em 1885, 
escreveu o trabalho O Porquê da Vida, em que explica com nitidez e simplicidade o que é o Espiritismo.

Em 1892, recebeu um convite da Duquesa de Pomar para falar de Espiritismo em sua residência, numa 
dessas manhãs célebres em que se reunia quase toda Paris. Ele ficou indeciso e temeroso. Depois de mui-
to meditar as responsabilidades, aceitou o convite.

O êxito de seu livro Depois da Morte situara-o como escritor de primeira ordem. Os grandes jornais e revis-
tas ecléticas solicitavam-no e as tiragens sucessivas desse livro esgotavam-se rapidamente.

Eis a notícia publicada por Le Journal, de Paris, acerca da reunião na casa da duquesa: “A reunião de on-
tem, para ouvir a conferência de Léon Denis sobre a Doutrina Espírita, foi uma das mais elegantes. De 
uma eloquência muito literária, o orador soube encantar o numeroso auditório, falando-lhe do destino 
da alma, que pode, diz ele, reencarnar até à sua perfeita depuração. Ele possui a alma de um Bossuet e 
soube criar um entusiasmo espiritualista”.

Você Sabe Quem Foi?



20        IDEM - Informativo Dr. Eduardo Monteiro

A principal obra literária de Denis foi a concernente ao Espiritismo, mas escreveu, outrossim, segundo o 
testemunho de Henri Sausse, várias outras, como: Tunísia, Progresso , Ilha de Sardenha, etc.

A partir de 1910, a visão de Léon Denis foi enfraquecendo-se diariamente. A operação a que se submeteu, 
dois anos antes, não lhe proporcionou nenhuma melhora. Suportava, com calma e resignação, a marcha 
implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Tudo aceitava com estoicismo e resignação. Ja-
mais o viram queixar-se. No entanto, é possível avaliar quão grande devia ser o seu sofrimento.

Mantinha volumosa correspondência e jamais se aborrecia. Amava a juventude, a alegria da alma. Era in-
imigo da tristeza. Para ele, o mal físico devia ser bem menor do que a angústia que experimentava pelo 
fato de não mais poder manejar a pena. Secretárias ocasionais substituíam-no nesse ofício, mas, a grande 
dificuldade para Denis consistia em rever  e  corrigir  as novas  edições  de  seus  livros  e  de  seus  escritos. 
Graças, porém, ao seu espírito de ordem e à sua incomparável memória, superava todos esses contratem-
pos, sem molestar ou importunar os amigos.

Depois da morte de sua genitora, uma empregada cuidava de sua pequena habitação. Ele só exigia uma 
coisa: absoluto respeito às suas numerosas notas manuscritas, as quais ele arrumava com meticulosa pre-
caução. E foi justamente por causa dessa sua velha mania que a Duquesa de Pomar o denominara de “O 
homem dos pequenos papéis”.

Em 1911, após despender não pequeno esforço, no preparo da nova edição de O Problema do Ser, do Des-
tino e da Dor, Léon Denis caiu gravemente enfermo. O tratamento enérgico de seu médico para a pneu-
monia melhorou sua condição física em curto espaço de tempo.

Porém, grande e profunda dor estava para ele reservada. Veio a Guerra de 1914 e seu espírito condoia-se ao 
ver partir para o front a maioria de seus amigos. Léon padecia, então, de uma doença intestinal e estava 
parcialmente cego.

Pela incorporação, seus amigos do Espaço e, entre eles, um Espírito eminente, comunicavam-lhe, de tem-
pos em tempos, suas opiniões sobre essa terrível guerra, avaliada em seus dois aspectos: o visível e o oculto.

Estas comunicações levaram-no a escrever alguns artigos, publicados na Revue Spirite, na Revue Suisse 
des Sciences Psychiques e no Echo Fid, onde transparece, dentro da lei de causa e efeito, o seu grande 
amor pela terra onde nasceu. Quando a Guerra se aproximava do fim, a Revue Spirite passou a publicar, 
em todos os seus números, artigos de Léon Denis.

Após a 1ª Grande Guerra, aprendeu braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos de capítulos ou 
artigos que lhe vinham ao espírito, pois, nesta época da sua vida, estava praticamente cego.

Em 1915, Denis iniciava uma nova série de artigos, repassados de poesia profunda e serena, sobre a voz das 
coisas, preconizando o retorno à Natureza.

Nesta época, um “forte vento soprava” contra o kardecismo. O fenomenismo metapsiquista espalhava a 
doutrina do filósofo puro. P. Heuzé fazia muito barulho através de L´Opinion, com suas entrevistas e co-
mentários tendenciosos. Afirmava, prematuramente, que, à medida que a metapsíquica fosse avançando, 
o Espiritismo iria perdendo terreno. Sua profecia, no entanto, ainda não se realizou.

Após a vigorosa resposta do Sr. Jean Meyer, pela Revue Spirite, Léon Denis, por sua vez, entrou na discussão, 
na qualidade de presidente de honra da União Espírita Francesa, em carta endereçada ao “Matin”, na qual 
estabelecia, com admirável nitidez, a diferença existente entre o Espiritismo e o Metapsiquismo.

A partir desse momento, Léon Denis teve que exercer grande atividade jornalística para responder às 
críticas e ataques de altos membros da Igreja Católica, saindo-se, como era de esperar-se, de maneira bri-
lhante.

Em março de 1927, com 81 anos de idade, terminara o manuscrito que intitulou: “O Gênio Céltico e o Mundo 
Invisível”, e, neste mesmo mês, a Revue Spirite publicava o seu derradeiro artigo.

Desencarne

Em 12 de abril de 1927, Léon Denis sofreu um ataque de pneumonia, que causou-lhe dificuldades para 
respirar.  A vida parecia abandoná-lo, mas seu estado de lucidez era perfeito. Suas últimas palavras, pro-
nunciadas com extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram dirigidas à empregada Georgette: 
“É preciso terminar, resumir e... concluir.” (fazia alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec).

Denis desencarnou às 21 horas do mesmo dia, mas as cerimônias fúnebres realizaram-se em 16 de abril, 
sendo sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours, região central da França. A seu pedido, teve 
um enterro modesto, sem ofício de qualquer igreja confessional.

Fonte: Baseado no livro Páginas de Léon Denis, autor: Sylvio Brito Soares - Ed. FEB – 2ª edição - 1984.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. 
  Observe que amar vem em primeiro lugar. E amar equivale a, antes de tudo, acolher. Ninguém ama sem 
  primeiro acolher. Ninguém instrui sem acolher. 
  Eis um desafio para os espíritas:
  Acolher quem chega, estancar a dor, enxugar as lágrimas.
  Após os primeiros socorros, após o acolhimento, instruir.
  A ideia não é minha, é do Espírito de Verdade.
         (Allan Kardec)
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Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do tra-
balho de Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o diz, servir de 
complemento da Codificação.

Instruindo-se com a Revista Espírita  
Jornal de Estudos Psicológicos

           
                 ANO I 
    Maio de 1858 
     Nº 05

  Teoria das Manifestações Físicas
    (Primeiro Artigo)

Concebe-se facilmente a influência moral dos Espíritos e as relações que pos-
sam ter com nossa alma, ou com o Espírito em nós encarnado. Compreende-

se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um de seus atribu-
tos, sem o auxílio dos órgãos da palavra; porém, mais difícil de compreender são os efeitos materiais que 
eles podem produzir, tais como ruídos, movimentos de corpos sólidos e aparições, sobretudo as tangíveis. 
Vamos tentar dar a explicação, segundo os próprios Espíritos e conforme a observação dos fatos.

A idéia que fazemos da natureza dos Espíritos torna, à primeira vista, incompreensíveis esses fenômenos. 
Diz-se que o Espírito é a ausência completa da matéria, portanto não pode agir materialmente; ora, aí está 
o erro. Interrogados sobre a questão de saber se são imateriais, assim responderam os Espíritos: “Imaterial 
não é bem o termo, porquanto o Espírito é alguma coisa, sem o que seria o nada. É, se quiserdes, maté-
ria, mas de tal forma etérea que para vós é como se não existisse.”30 Assim, o Espírito não é, como alguns 
pensam, uma abstração; é um ser, mas cuja natureza íntima escapa totalmente aos nossos sentidos gros-
seiros.

Encarnado no corpo, o Espírito constitui a alma; quando o deixa com a morte, não sai despojado de todo 
o envoltório. Dizem-nos todos que conservam a forma que tinham quando vivos e, de fato, quando nos 
aparecem, geralmente é sob aquela por que os conhecemos na Terra.

Observemo-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida: acham-se em estado de per-
turbação; ao seu redor tudo é confuso; vêem seu corpo são ou mutilado, segundo o gênero de morte; por 
outro lado, vêem-se e sentem-se vivos; alguma coisa lhes diz que aquele é o seu corpo e não compreen-
dem porque deles estão separados: o laço que os unia, pois, não está ainda completamente rompido.

Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma roupa velha, da qual 
se despojaram e que não lamentam, mas continuam a se ver em sua forma primitiva. Ora, isto não é um 
sistema: é o resultado das observações feitas com inúmeros sensitivos. Que se reportem agora ao que 
narramos de certas manifestações produzidas pelo Sr. Home e outros médiuns desse gênero: aparecem 
mãos, que têm todas as propriedades de mãos vivas, que tocamos, que nos seguram e que se esvanecem
repentinamente. Que devemos concluir disso? Que a alma não deixa tudo no caixão e que leva alguma 
coisa consigo.

Assim, haveria em nós duas espécies de matéria: uma grosseira, que constitui o envoltório externo; a outra 
sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação da primeira, daquela que a alma 
abandona; a outra se libera e segue a alma que, dessa maneira, continua tendo sempre um envoltório; é o 
que chamamos perispírito. Essa matéria sutil, extraída por assim dizer de todas as partes do corpo ao qual 
estava ligada durante a vida, dele conserva a forma; eis por que os Espíritos se vêem e por que nos apare-
cem tais quais eram quando vivos. Mas essa matéria sutil não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria 
compacta do corpo; é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível; por isso a forma que toma, em-
bora calcada sobre a do corpo, não é absoluta: dobra-se à vontade do Espírito, que pode dar-lhe tal ou qual
aparência, à sua vontade, ao passo que o envoltório sólido oferecelhe uma resistência insuperável. Desem-
baraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito dilata-se ou se contrai, transforma-se, presta-se a 
todas as metamorfoses, segundo a vontade que atua sobre ele.

Prova a observação – e insistimos nesse vocábulo observação, porque toda a nossa teoria é conseqüência 
de fatos estudados – que a matéria sutil que constitui o segundo envoltório do Espírito só pouco a pouco 
se desprende do corpo, e não instantaneamente. Assim, os laços que unem a alma e o corpo não são subi-
tamente rompidos pela morte. Ora, o estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que 
se opera o desprendimento; o Espírito não recobra a inteira liberdade de suas faculdades, nem a consciên-
cia clara de si mesmo, senão quando esse desprendimento é completo.

A experiência prova ainda que a duração desse desprendimento varia segundo os indivíduos. Em alguns 
se opera em três ou quatro dias, enquanto  em  outros  somente  se  completa  ao  cabo  de  vários  meses. 
Assim, a destruição do corpo e a decomposição pútrida não bastam para operar a separação; eis por que 
certos Espíritos dizem: sinto os vermes a me roerem.

Em algumas pessoas a separação começa antes da morte; são as que em vida se elevaram, pelo pensam-
ento e pela pureza de seus sentimentos, bem acima das coisas materiais; nelas a morte encontra apenas 
fracos liames entre a alma e o corpo, e que se rompem quase instantaneamente. Quanto mais o homem 
viveu materialmente, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações 
da personalidade, tanto mais tenazes são esses laços; parece que a matéria sutil se identifica com a matéria 
compacta e que entre elas haja coesão molecular; daí por que não se separam senão lenta e dificilmente.
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Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe união entre o 
corpo e o perispírito, conserva este muito melhor a impressão da forma corpórea, da 
qual reflete, por assim dizer, todos os matizes e, mesmo, todos os acidentes. Eis por 
que um supliciado nos dizia, poucos dias após a sua execução: se pudésseis ver-me, 
ver-me-íeis com a cabeça separada do tronco. Um homem que morreu assassinado, 
nos dizia: Vede a ferida que me fizeram no coração. Acreditava que poderíamos vê-lo.

Essas considerações levaram-nos a examinar a interessante questão da sensação dos 
Espíritos e de seus sofrimentos; fá-lo-emos em outro artigo, limitando-nos aqui ao es-
tudo das manifestações físicas.

Imaginemos, pois, o Espírito revestido de seu envoltório semimaterial, ou perispírito, 
tendo a forma ou a aparência que possuía quando encarnado. Alguns até se servem 
dessa expressão para se designarem; dizem: minha aparência está em tal lugar. Evidentemente, estão aí os 
manes dos Antigos. A matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar à nossa vista, em seu estado 
normal, mas nem por isso deixa de ser visível. Nós a percebemos, primeiro, pelos olhos da alma, nas visões 
produzidas durante os sonhos; porém, não é disso que vamos nos ocupar. Essa matéria eterizada é passível 
de modificações, e o próprio Espírito pode fazêla sofrer uma espécie de condensação que a torna percep-
tível aos olhos materiais: é o que acontece nas aparições vaporosas. A sutileza dessa matéria permite-lhe 
atravessar os corpos sólidos, razão por que tais aparições não encontram obstáculos e por que tantas vezes 
se desvanecem através das paredes.

A condensação pode chegar a ponto de produzir a resistência e a tangibilidade; é o caso das mãos que 
podemos ver e tocar; mas essa condensação – única palavra de que nos podemos servir para exprimir o 
nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata – essa condensação, dizíamos, ou 
melhor, essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar 
em seu estado normal. Daí por que essas aparições tangíveis, num determinado momento, nos escapam 
como uma sombra. Assim, do mesmo modo que vemos um corpo se nos apresentar em estado sólido, 
líquido ou gasoso, conforme seu grau de condensação, de igual modo a matéria do perispírito poderá 
apresentar-se em estado sólido, vaporoso visível, ou vaporoso invisível. Veremos, a seguir, como se opera 
essa modificação.

A mão aparente tangível oferece uma resistência; exerce uma pressão; deixa impressões; opera uma tração 
sobre os objetos que seguramos; há, pois, nela uma força. Ora, esses fatos, que não são hipóteses, podem 
conduzir-nos à explicação das manifestações físicas.

Notemos, em primeiro lugar, que essa mão obedece a uma inteligência, visto agir espontaneamente; que 
dá sinais inequívocos de vontade e obedece a um pensamento: pertence, pois, a um ser completo, que se 
nos revela apenas por essa parte de si mesmo; e a prova disso é a impressão que produz das partes
invisíveis, os dentes deixando marcas impressas na pele e provocando dor.

Entre as diferentes manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, é o toque espontâneo dos 
instrumentos musicais. Os pianos e os acordeões parecem ser, para esse efeito, os instrumentos de predi-
leção. Esse fenômeno explica-se muito naturalmente pelo que o precede. A mão que tem a força de segu-
rar um objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-las ressoar; aliás, por diversas vezes vimos 
os dedos da mão em ação e, quando a mão não é vista, vêem-se as teclas se agitarem e o fole abrir-se e 
fechar-se. Essas teclas só podem ser movidas por mão invisível, dando prova de sua inteligência, tocando 
árias perfeitamente ritmadas, e não como sons incoerentes.

Uma vez que essa mão pode enfiar-nos as unhas na carne, beliscar-nos, arrebatar aquilo que temos na 
mão; desde que a vemos apanhar e transportar um objeto, como o faríamos nós mesmos, pode muito bem 
dar pancadas, levantar e derrubar uma mesa, agitar uma campainha, puxar cortinas e, até mesmo, dar-nos 
uma bofetada invisível.

Sem dúvida perguntarão como pode essa mão ter a mesma força, tanto no estado vaporoso invisível quan-
to   no  estado  tangível.  E  por que  não?  Não  vemos  o  ar  derrubar  edifícios,  o  gás  lançar   projéteis,  a 
eletricidade transmitir sinais e o fluido do ímã levantar massas? Por que a matéria eterizada do perispírito 
seria menos poderosa? Não a queiramos submeter às nossas experiências de laboratório e às nossas fór-
mulas algébricas; sobretudo por havermos tomado os gases como termo de comparação, não lhes vamos 
atribuir propriedades idênticas, nem computar suas forças como calculamos a do vapor. Até o momento 
ela escapa a todos os nossos instrumentos; é uma nova ordem de idéias que está fora da alçada das ciên-
cias exatas; eis por que essas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar.

Demos essa teoria do movimento dos corpos sólidos sob a influência dos Espíritos, somente para mostrar 
a questão sob todas as faces e provar que, sem nos afastarmos muito das idéias preconcebidas, podemos 
dar-nos conta da ação dos Espíritos sobre a matéria; mas outra há, de elevado alcance filosófico, dada pe-
los próprios Espíritos, e que lança sobre essa questão uma luz inteiramente nova. Compreendê-la-emos 
melhor depois de a havermos lido; aliás, é útil conhecer todos os sistemas, a fim de se poder compará-los.

Resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito; por que 
processo o Espírito opera e, em conseqüência, qual o papel dos médiuns de efeitos físicos na produção 
desses fenômenos; aquilo que neles se passa em tais circunstâncias, a causa e a natureza de suas facul-
dades, etc. É o que faremos no próximo artigo.
             Continua na próxima edição.

Fonte: Revista Espírita Ano 1 - Maio de 1858 nº 05         
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animálcu-
los não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra, mo-
dernos São Bernardos, olhai e marchai para frente [...].
       (Fénelon em O Evangelho segundo o Espiritismo - Cap 01 ítem 10)
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Obras Básicas em Foco
Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar 
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo 
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publicará trechos de O livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese, 
além de Obdando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O 
Que Disse Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

              Obras Póstumas

Obras Póstumas, de Allan Kardec, veio a lume em 1890, três anos após a morte do autor. Faz parte das 
obras complementares da codificação espírita. Como sabemos, o Espiritismo é conhecido através das 
suas obras básicas e complementares. As Obras Básicas, também, cognominadas de Pentauteco Espírita, 
compõem-se dos seguintes livros: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns - ou Guia dos Médiuns 
e dos Doutrinadores (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), O Céu e o Inferno - ou Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo (1865) e A Gênese - os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo (1868). As Ob-
ras Complementares, que dão extensão às Obras Básicas, são de cunho mediúnico e não mediúnico. Entre 
as não-mediúnicas, citam-se os escritos de Gabriel Delanne, Léon Denis, Camille Flammarion, J. Herculano 
Pires, Edgar Armond e outros. Entre as obras mediúnicas, estão os livros psicografados por Francisco Cân-
dido Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros.

O livro Obras Póstumas é dividido em duas partes: na primeira delas, enfatizam-se os aspectos doutrinári-
os do Espiritismo; na segunda, os relatos de Allan Kardec acerca da sua missão e da constituição do Espir-
itismo. Há também a biografia de Allan Kardec e o discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec 
por Camille Flammarion.

Parte I

Pofissão da  Fé Espírita Raciocinada

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma: "Não há fé inabalável senão aquela que pode 
encarar a razão face a face, em todas as épocas da Humanidade".

Assim, a profissão de fé baseia-se:

Deus é a inteligência suprema, causa primaria de todas as coisas. Deus é o criador, causa primaria da qual 
tudo o mais se origina, tanto o Espírito quanto a matéria. Em se tratando do corpo, faz ver que há uma 
alma, um princípio inteligente, que é independente da matéria e sobrevive ao corpo depois da morte 
deste. (pág. 31-39)

A Manifestação  dos Espíritos

Discussão sucinta do caráter e das conseqüências religiosas das manifestações dos Espíritos, incluindo os 
vários tipos de mediunidade, a função do perispírito no intercâmbio mediúnico, a fotografia e telegrafia 
do pensamento, além dos vários fenômenos de efeitos físicos e inteligentes, tão bem desenvolvidos em O 
Livro dos Médiuns. (pág. 41-119)

Estudo Sobre a Natureza do Cristo

O dogmatismo religioso aceita a tese da trindade, em que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas numa 
só.  Nesse  caso,  pode-se  considerar  o  corpo  do  Cristo  como  sendo  de  natureza  fluídica  como  o  fez 
Roustaing.

Allan Kardec parte de um outro ângulo. Como não há registros históricos s obre  Cristo,  pois  Ele  não  nos 
deixou nada escrito, mas somente os registros dos apóstolos, vários anos depois de sua morte física, Kar-
dec procura investigar as próprias palavras de Cristo. Para tanto, busca algumas citações de Jesus. Dentre 
elas, escolhemos duas:

"Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou, porquanto aquele que for o menor entre todos 
vós será o ‘maior de todos’". (Lucas, 9,48)

"Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe; e aquele que me 
recebe não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou". (Marcos, 9,37)

Deduz-se destas duas citações que há um enviado (Cristo) e um que envia (Deus), portanto de naturezas 
distintas. (pág. 121-153)

A Regeneração das Artes  Pelo Espiritismo 

Sintetizando os quatro capítulos que tratam deste tema, poderíamos dizer que:

Numa visão comparativa, percebemos: 1º) que a arte pagã enalteceu a perfeição da forma; 2º) que a arte 
cristã ressalta a beleza da alma sobre a beleza da forma, embora os seus autores tenham enfatizado o so-
frimento e a morte; 3º) que a arte espírita, sintetizando as duas anteriores, mostra a felicidade futura, sem 
as agruras do fogo eterno e os diversos tridentes a nos perfurar.
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A beleza, no que tange à forma do corpo evoluiu sensivelmente. A forma dos corpos se modificou em sen-
tido determinado e segundo uma lei, à medida que o ser moral se desenvolveu, o ser físico também. Assim 
sendo, à medida que o instintos materiais se depuram e dão lugar aos sentimentos morais, o envoltório 
material que já não se destinam à satisfação de necessidades grosseiras, tomam formas cada vez menos 
pesada, mais delicada, de harmonia com a elevação e a delicadeza das idéias.

O semblante é o espelho da alma. Esta verdade, que se tornou axioma, explica o fato vulgar de desapa-
recerem certas fealdades sob o reflexo das qualidades morais do Espírito e de, muito amiúde, preferir-se 
uma pessoa feia dotada de eminentes qualidades a outra que apenas possui a beleza plástica. É que se-
melhante fealdade consiste unicamente em irregularidades da forma, mas sem excluir a finura dos traços, 
necessária à expressão dos sentimentos delicados. (pág. 155-185)

Alternativas da Hmanidade

Allan Kardec trata aqui do que se espera além túmulo. Em linhas gerais, temos:

O Niilismo - do lat. nihil, nada, fruto da doutrina materialista - significa ausência de toda a crença. Como a 
matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Os adeptos do materialismo incenti-
vam o gozo dos bens materiais, dizendo que quanto mais usufruirmos deles, mais felizes seremos. Como 
se vê, a conseqüência do niilismo é a corrida em busca do dinheiro, da projeção social e do bem-estar ma-
terial.

O Panteísmo - do grego pan, o todo, e Theos, Deus - significa absorção no todo. De acordo com essa 
doutrina, o Espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal; individualiza-se em cada ser durante a vida 
e volta, por efeito da morte, à massa comum. As conseqüências morais dessa doutrina são semelhantes às 
do materialismo, pois ir para o todo, sem individualidade e sem consciência de si, é como não existir.

O Dogmatismo Religioso afirma que a alma, independente da matéria, é criada por ocasião do nasci-
mento do ser; sobrevive e conserva a individualidade após a morte. A sua sorte já está determinada: os 
que morreram em "pecado" irão para o fogo eterno; os justos, para o céu, gozar as delícias do paraíso. Essa 
visão deixa sem respostas uma série de anomalias que acompanham a humanidade, como, por exemplo, 
os aleijões e a idiotia.

O Espiritismo mostra-nos que o Espírito, independente da matéria, foi criado simples e ignorante. Todos 
partiram do mesmo ponto, sujeitos à lei do progresso. Aqueles que praticam o bem, evoluem mais rapi-
damente e fazem parte da legião dos "anjos", dos "arcanjos" e dos "querubins". Os que praticam o mal, 
recebem novas oportunidades de melhoria, através das inúmeras encarnações. (pág. 193-200)

Questões e Problemas 

"As Expiações Coletivas", "O Egoísmo e o Orgulho", "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", "As Aristocracias", 
"Os Desertores" e "Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo" são os capítulos finais da primeira parte. 
(pág. 215-261)

Parte II

Mssão  de Allan  Kardec

Há diversas anotações acerca da missão de Allan Kardec, desde o seu primeiro contato com as "mesas 
girantes", em 1854, a convite do seu amigo e magnetizador Fortier, até os "Meus Trabalhos Pessoais e Con-
selhos Diversos", em 4 de julho de 1868.

Citemos algumas dessas comunicações: "Meu Guia Espiritual", 25 de março de 1856; "Primeira Revelação 
de Minha Missão", 30 de abril de 1856; "Minha Missão", 7 de maio de 1856; "A Tiara Espiritual", 6 de maio de 
1857; "Primeiro Anúncio de uma Nova Encarnação", 17 de janeiro de 1857; "Fundação da Sociedade Espírita 
de Paris", 1º de abril de 1858; "Duração de meus Trabalhos", 24 de janeiro de 1860; "Futuro do Espiritismo", 15 
de abril de 1860; "Auto-de-fé de Barcelona", 9 de outubro de 1861; "Meu Sucessor", 22 de dezembro de 1861; 
"A Nova Geração", 30 de janeiro de 1866; "Instruções para a Saúde do Sr. Allan Kardec", 23 de abril de 1866; 
"Regeneração da Humanidade", 25 de abril de 1866; "Meus trabalhos pessoais. Conselhos Diversos", 4 de 
julho de 1868. (pág. 266-336)

Projeto 1868

Allan Kardec, com receio de que pudesse acontecer com o Espiritismo o mesmo que aconteceu com o 
ensinamentos de Jesus, que se perdeu e gerou muitos cismas, ele procurou organizá-lo de tal maneira 
que não pudesse deixar dúvida sobre a sua unidade. Dizia que o estabelecimento teórico da Doutrina e 
os meios de propagá-la eram os dois elementos que concorriam substancialmente para o progresso do 
Espiritismo. (pág. 340-341)

Ensino Espírita

"Um curso regular de Espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e 
de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, 
de fazer adeptos esclarecidos capazes de difundir as idéias espíritas, e desenvolver um grande número de 
médiuns. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo, 
e sobre as suas conseqüências". (pág. 342)

Constituição do Epiritismo

Os tópicos analisados são: "Considerações Preliminares", "Dos Cismas", "O Chefe do Espiritismo", "Comissão 
Central", "Instituições Acessórias e Complementares da Comissão Central", "Amplitude de Ação da Comissão 
Central", "Os Estatutos Constitutivos", "Do Programa das Crenças", "Vias e Meios" e "Allan Kardec e a Nova 
Constituição". (pág. 345-382)
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O  objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis na-
turais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas leis, ines-
gotáveis em sua fonte de ensinamentos. 
Suas sublimes lições à vida  do  transeunte  na  jornada  terrena  são  repletas  de  preciosas  
instruções, merecedoras de reflexão e esforço para vivência cotidiana.

Aprofundando o Conhecimento das Leis Naturais ou Divinas

A Lei do Progresso e a Renovação Espiritual

A todos nós, sem nenhuma exceção, cabe a tarefa incessante e gratificante de evoluir. Seres imortais que 
somos, trazemos impregnado em nossos espíritos o desejo sempre crescente de melhorar como pessoa, 
para si próprio e para os outros. A nós cabe a tarefa individual, mas nunca solitária, de buscar nosso cresci-
mento, e tudo isso passa pelas leis do progresso e pela nossa velha conhecida, reforma íntima.

 O Livro dos Espíritos, em seu Capítulo VIII, dedica especial atenção à Lei do Progresso, que será destacado 
inicialmente no texto de hoje.

Questão 779 LE – O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um 
ensinamento?

Resposta – O homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo 
tempo e da mesma forma; é então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato 
social.

Na resposta a essa primeira questão, entende-se o porquê de dizer que buscar o crescimento pessoal é 
uma tarefa individual, mas nunca solitária. Crescer é uma decisão particular, uma opção de vida, mas isso 
nunca será concretizado se nos isolarmos das outras pessoas. É sabido por todos que um defeito pessoal 
só pode ser melhorado se instigado. Por exemplo: se é necessário que se exercite a paciência, pois a temos 
bem curta, é preciso que alguém nos tire a paciência, teste-a. A solidão não concederia essa lição. O con-
tato social nos auxilia na busca pelo progresso.

Questão 780 LE – O progresso moral segue sempre o progresso intelectual?
Resposta – É sua consequência, todavia, não o segue sempre imediatamente.

- Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?

Resposta - Fazendo compreender o bem e o mal: o homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do 
livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.

- Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam, frequentemente, os mais pervertidos?

Resposta – O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão 
passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua 
inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com 
o tempo.       
                                          
Em relação a esse questionamento, pode-se verificar que a moral é uma consequência da inteligência, 
mas nem sempre elas caminham de forma equiparada. Sem adentrar em questões polêmicas, a atuali-
dade demonstra diversos fatos que nos fazem perceber que nem sempre a inteligência é companheira da 
moral, visto que algumas pessoas tomam atitudes contrárias aos ditames da moralidade, mesmo sendo 
seres de inteligência elevada pelos postos que ocupam. Violência, corrupção, guerras, armas nucleares nos 
provam que nem sempre o mais inteligente é o mais preocupado com a retidão de suas atitudes.

Questão 781 LE – É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso?

Resposta – Não, mas o de o entravar algumas vezes.

- Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a Humanidade retrogra-
dar?

Resposta – Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter.

Princípios Fundamentais da Doutrina

"A ciência, disse Allan Kardec, está chamada a constituir a verdadeira gênese segundo as leis da Natureza".

"As descobertas da ciência glorificam a Deus em lugar de rebaixá-lo; não destroem senão o que os ho-
mens edificaram sobre as idéias falsas que se fizeram de Deus".

"O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas 
lhe demonstrarem que estava no erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto; se uma nova ver-
dade se revela, ele a aceita." (A Gênese, pág. 39.) (pág. 389-390)

Conclusão

Allan Kardec deixa-nos um legado para a eternidade. O Espiritismo ainda é combatido por muitas re-
ligiões. Contudo, quando a Humanidade se compenetrar de sua verdades incontestes a ele se renderá 
naturalmente.

Fonte: https://www.ceismael.com.br/tema/obras-postumas-um-resumo.htm
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Comentário de Allan Kardec à questão – O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao 
alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar.

Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e 
assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer 
o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco.

Aqui se verifica a premissa de que “a quem muito foi dado, muito será cobrado”. Aos que tentam de al-
guma maneira retardar a marcha do progresso, consequências virão com o intuito de fazê-los entender o 
mal que cometeram. O progresso é uma força viva, e ele sempre acontecerá, mesmo que ele seja atrasado. 
A lei deve buscar o bem de todos, e não de uns em detrimento de outros. Hoje em dia, essa é uma verdade 
difícil de vislumbrar, tendo em vista o contexto mundial de desesperança, medo e intolerância, mas esse 
progresso virá.

Para finalizar essa breve reflexão:

Questão 785 LE – Qual o maior obstáculo ao progresso?

Resposta – O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha 
sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a am-
bição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu Espírito. 
É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico e que do mal mesmo pode surgir o bem. 
Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora 
dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável.

Comentário de Allan Kardec à questão – Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, 
todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, 
o primeiro recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido 
até nossos dias. Falta ao segundo para que esteja no mesmo nível, todavia, se se comparam os costumes 
sociais aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o Progresso. Por quem, pois, a marcha 
ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Por que nisso não haveria entre o século 
dezenove e o vigésimo quarto século igual diferença que entre o décimo quarto e décimo nono? Duvidar 
seria pretender que a Humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é 
perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência.

Nessa última questão analisada, verifica-se a afirmativa de que os maiores entraves ao progresso são o 
orgulho e o egoísmo, as maiores chagas da humanidade e os sentimentos dos quais derivam os demais 
sentimentos ruins que temos notícias (e convívio). Aqui entra a necessidade veemente da reforma íntima, 
tão frequentemente mencionada, tão difícil de ser posta em prática, e tão pouco exercitada.

Por natureza, desistimos fácil demais daquilo que nos incomoda. E aqui não mora nenhuma crítica, ape-
nas uma observação geral e, obviamente, de cunho pessoal, afinal de contas, as dificuldades são enormes 
para todos nós. Viver em um mundo de provas e expiações, que está em transição, nos testa diariamente 
na nossa fé e na nossa força interior. Autoconhecimento incomoda, machuca, fere o brio, mexe com o or-
gulho, mas é somente através dele que a reforma íntima se consolida de forma permanente.

O objetivo do final deste artigo, após a breve análise das leis do progresso, não é ensinar a reforma íntima, 
nem explicar no que ela consiste, já que ela é nossa velha amiga (inimiga, às vezes). Aqui apenas salienta-
se que ela é o caminho de nossa evolução íntima, da evolução dos que nos rodeiam, da evolução dos que 
cruzam nosso caminho por breves instantes e do progresso.

Tão veiculada diariamente, a frase força, foco e fé, não serve apenas para estudos, academias, dietas e 
afins... Ela se aplica também a nossa busca pela renovação espiritual constante!

Fonte: https://www.letraespirita.blog.br/post/em-busca-da-renovacaoespiritual
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Quer aprofundar seus estudos? O site do GEEDEM 
está repleto de conteúdo com diversos temas que es-
miuçam a Doutrina em vários aspectos!

Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a 
desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos   
pequenos e simples que a aceitarão, porque é princi-
palmente entre os mártires do trabalho, desta expia-
ção  terrena, que encontrareis fervor e fé. [...] 
 (Erasto em  O Evangelho Segundo o Espiritismo. - 
Cap. 20, it. 4).

https://www.geedem.org.br/espiritismo-na-web

https://www.geedem.org.br/espiritismo-na-web
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Sem o Conhecimento de Nós Mesmos Não Há Reforma Íntima

              
 *Dr. Américo Marques Canhoto

Quando Sócrates (um dos precursores da mensagem de Jesus) nos 
recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse 
o alcance atual da proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a 
que viemos; bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo 
maior: a plenitude do amor; após cumprirmos todas as etapas evoluti-
vas, passo a passo.

A Doutrina dos Espíritos tão bem formatada por Kardec e depois complementada por vários Espíritos 
como Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe notícias a 
respeito de onde nos localizaremos e como viveremos no Plano Espiritual. O Espiritismo veio agregar no-
vas; mas já pálidas e algumas até defasadas atribuições ao postulado de Sócrates.

Somos seres em constante evolução.

Na empreitada do progresso é preciso responder a algumas questões básicas que o Espiritismo quase elu-
cida com simplicidade e precisão:

Quem Somos Nós?

Uma vez definido que somos espíritos eternos filhos de um mesmo Pai, luz da mesma Luz e sujeitos às 
mesmas Leis, direitos e obrigações; e que partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre arbítrio nos 
definimos como individualidade vida após vida – somos hoje o que nos fizemos ontem; nós somos nossa 
própria continuidade.

Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva segundo nosso desejo e esforço – em concordân-
cia com as Leis de Trabalho, Amor e Justiça.

O que fazemos aqui?

Reconhecidamente somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e os outros, doentes, insa-
nos.

Buscamos a cura através da Reforma Interior.

Mas antes é preciso fazer o diagnóstico.

Quem sou eu?

Mesmo na atualidade não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar; nossa 
percepção a respeito da nossa pessoa é deveras deturpada:

imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Diagnóstico errado conduz a tratamento in-
eficiente e perigoso.

Qual minha tarefa na vida?

Todos nós temos um projeto de vida física consciente ou não. Para algumas pessoas a reencarnaçao foi 
compulsória baseada na Lei de Causa e Efeito com alguns ajustes feitos por Espíritos que coordenam esses 
Projetos de Vida. Outros de nós já participamos ativamente do Projeto de Vida; como nos relata o espírito 
André Luiz no livro Missionários Da Luz  (psicografia de Francisco C. Xavier)  no caso de Segismundo um 
dos protagonistas em fase de preparo para reencarnação.

Identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil; mas, com a simples observação e estudo dos aconte-
cimentos em nossa atual existência é possível uma visão clara.

Dficuldades a serem transpostas

Além das íntimas decorrentes da própria evolução tais como: Preguiça de todos os tipos. Pouca maturi-
dade psicológica.

Há os impedimentos externos, dentre eles:

–  O  sistema  de educação em  andamento  que  leva  á formação  de  múltiplas personalidades.

– A vida de competição e seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos. 
Estamos sempre vigiando os outros; na ânsia de ultrapassá-los.

–  Boa parte das crenças religiosas que iludem a respeito do que nos aguarda no pós-morte.

Claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. A reforma inte-
rior apenas começa de fato a se tornar eficiente quando alinhamos nossa existência ao conhecimento de 
quem somos nós e a que cada um de nós veio.

Fontes do conhecimento de nós mesmos

Para descobrir quem somos basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes 
para quem já busca.

Estudo das ocorrências do dia a dia.
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Somos tal e qual uma estação de rádio ou de TV, vinte e quatro horas ao dia espalhamos ao universo quem 
somos.

Cada pensamento, sentimento e atitude têm um padrão vibratório específico.

Irradiamos e recebemos de volta; Lei do Retorno e a de Sintonia.

Quando em desarmonia o que recebemos de volta recebe o nome de dor, sofrer, pena, castigo, sorte, azar, 
destino, Deus quis ou deixou de querer…

Exemplos:

Para o impaciente que se acha o dono do mundo: demora; complicações. Está sempre rodeado de pessoas 
mais lerdas; quando próximo de alguns, sua simples presença trava-lhes o raciocínio.

O orgulhoso recebe a ajuda das humilhações, uma após outra, vindas de pessoas, situações, acontecimen-
tos.

Para o avarento, o melhor remédio são as perdas.

O ciumento para curar-se não abre mão de todo tipo de traição – até que entenda que não é dono de nada 
nem de ninguém; além de sua própria vida e destino.

O com tendência a mágoa recebe “coices” até das Madres Teresas da vida.

Enfim, para cada um de nossos distúrbios de caráter a vida possui o remédio específico.

A análise de cada uma das ocorrências do cotidiano é um dos aplicativos da dica do Mestre Jesus: Vigia e 
ora.

Estudo dos modelos familiares

Ao nascer trazemos inscrito no DNA físico e espiritual o conjunto de nossas tendências para todas as ocor-
rências possíveis durante esta existência; além das características do esboço da nossa personalidade a 
serem aprimoradas. Isso é o nosso Projeto de Vida desta vez.

Quando os pais dizem: Seria tão bom que as crianças viessem com manual de instrução! – Conforme co-
locamos em nosso livro:   A Reforma íntima Começa no Berço – Ed. EBM – . Nos primeiros anos da atual 
existência nosso Espírito está na Vitrine da Vida para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir –  basta 
atenção e querer.

Nosso progresso nesta existência depende do meio em que fomos criados e educados; pois às tendências 
do nosso espírito soma-se a influência do meio ambiente, em especial a família – maior oficina no apren-
dizado da Lei do Amor.

Nos primeiros anos de vida tudo é subconsciente. Ele funciona como um scanner de computador a captar 
e absorver tudo que se passa ao redor; para depois exteriorizar na forma de atitudes, comportamentos.

O mecanismo se processa através da energia e padrão vibratório.

Inicialmente os registros são feitos no DNA espiritual – depois, via centros de força, meridianos de acupun-
tura, mitocôndrias, células e órgãos há manifestação no DNA físico. Isso explica a semelhança física e de 
comportamento em filhos adotivos.

Em virtude de mesmo quando adultos levarmos uma vida muito subconsciente, casais de longa data 
juntos tornam-se parecidos, como se fossem irmãos, embora fotos antigas mostrem que não havia seme-
lhança no passado.

Absorvemos qualidades e não qualidades.

As posturas e os comportamentos adequados nós temos o dever de melhorar – a parte inadequada que 
copiamos deve ser reformada para não repetir doenças, desvios de comportamentos, problemas e dificul-
dades que enfrentam ou enfrentaram nossos modelos familiares ao longo de suas vidas.

Na atualidade, na maioria de nós, ainda predomina características e comportamentos inadequados; daí, 
nós temos mais a reformar do que ajustar, no que copiamos.

Quando analisamos nossos modelos o intuito deve ser apenas de aprendizado, sem julgamentos ou re-
criminações.

Quem deve mudar é sempre aquele que já percebeu a inadequação.

Tentar mudar os outros com palavras e críticas é falta de respeito. Cada qual apenas reforma aquilo que 
percebe, deseja e lhe é possível em cada momento.

Mil palavras não valem uma atitude; o exemplo longamente trabalhado é quase tudo.

Efeito espelho.

Não aceitamos nosso lado “sombra” da personalidade.

Para que nos reconheçamos a vida nos mostra quem somos nós através dos outros.

Usando o mecanismo da sintonia atraímos pessoas que são a nossa cara espiritual.
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As que detestamos; as que não suportamos ver na frente nos representam.

É a vida nos apontando: Olha você aí! – Não as aceitamos nem gostamos delas; pela razão de apontarem 
nosso lado da personalidade e do caráter mais negado.

Essa fase para que se torne útil e eficiente no conhecimento de nós mesmos exige um pouco mais de 
humildade, inteligência e aceitação; daí deve ser analisada e praticada quando as outras já estão em trein-
amento.

Colecionar opiniões sobre nós.

As pessoas que imaginamos não gostar de nós são importantes para que nos conheçamos melhor. Pois, 
apontam nossa falta de qualidade  pessoal,  ás  vezes,  com  precisão  cirúrgica.  Algumas  de  nossas  cara-
cte-rísticas da personalidade e alguns padrões de atitudes que imaginamos não ser bem aceitas pela so-
ciedade são ignoradas por nós; agimos como se elas não nos pertencessem.

Somos carentes de afeto; e a vontade em sermos aceitos pela sociedade nos faz usarmos várias person-
alidades no dia a dia que funcionam á maneira de máscaras; essa atitude nos leva a desperdiçar lições 
valiosas para progredir.

Na ânsia de sermos amados distorcemos nossa realidade.

Muitos amigos pelo medo de nos ofender não costumam dizer o que realmente pensam e sentem a nosso 
respeito; daí eles não se tornam muito úteis para a tarefa de conhecimento de nós mesmos.

Análise das doenças.

Nossas doenças espelham nossa condição evolutiva, em especial, as que se repetem. Não há a rigor doen-
ças físicas; elas se originam no sistema mental, emocional, afetivo; depois se transferem para o corpo físico, 
que devolve o processo ao terreno psicológico através das sensações, fechando o circuito.

A dor e a doença têm uma linguagem própria e clara para quem desejar ouvir.

As de repetição, pela insistência, são as que se oferecem como recurso pedagógico mais claro.

Cada dificuldade do caráter tem um órgão alvo no corpo físico; inveja dá um tipo de doença, intolerância 
outra, ansiedade outra…

Estudo das Projeções.

O que achamos de inadequado no comportamento e na forma de ser dos outros costuma estar em nós á 
espreita da primeira oportunidade de se manifestar.

Medimos os outros com nossa régua.

Catalogar os impulsos.

A força que supera a capacidade de contenção gerando tendências, pulsos e impulsos, é a realidade da 
nossa situação evolutiva.

Nossa mente racional embora tenha uma importância fundamental no progredir; camufla muitas tendên-
cias e mente demais através das desculpas e justificativas.

Nossos impulsos devem ser cuidadosamente catalogados; já que podem determinar nossa qualidade de 
vida atual, e especialmente a futura. Pois, pela força que trazem em si podem provocar reações que podem 
levar séculos para serem ajustadas.

Atenção para processos obsessivos.

Muitas vezes, com nossa permissão através do descuido, nós apresentamos durante largo tempo, posturas 
e características que não nos pertencem integralmente.

Nessa ocasião, nós estamos sendo vítimas da influência de mentes externas através de processo obsessivo.

Com treino podemos perceber com facilidade o que nos pertence e o que não faz parte de nosso acervo 
da personalidade e de comportamentos psicológicos.

Aplicação prática.

É vital e urgente ANOTAR TUDO para que não desperdicemos lições valiosas, especialmente as que en-
volvem dor e sofrer.

A vida na atualidade exige planejamento para que nossa existência não entre no rol das falidas.

Não se compare a outras pessoas – cada um de nós é um universo único.

Metodologia:

Analisar e anotar nossas características apontadas pela repetição de situações do cotidiano.

Catalogar as observações a respeito dos modelos familiares.

Avaliar as relacionadas ao efeito espelho.

Estudar as opiniões a nosso respeito.
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Procurar compreender os recados das doenças.

Observar as projeções ajuda a perceber o lado negado.

Catalogar os impulsos é da maior importância.

Buscar ajuda para diagnóstico de influências espirituais e se preciso nos tratamentos de desobsessão.

Um ponto importante é passar tudo pelo crivo da Ética proposta por Jesus.

Muitas posturas hoje consideradas normais, pelo fato da maioria apresentar-se dessa forma, nos induz a 
pensar que não é preciso reformá-las. Exemplo: Ansiedade doentia e Medo mórbido, sinalizam problemas 
psicológicos do espírito e que precisam ser corrigidos – não com remédios; assim como não há remédio 
para intolerância, ganância, inveja…; ansiedade e medo serão corrigidos de forma definitiva apenas pela 
atitude de Reforma íntima.

Conclusão.

Conforme nos mostra a Doutrina Espírita, com critério, estudo e trabalho perseverante, é possível montar 
o diagnóstico uma imagem muito mais próxima da realidade evolutiva do nosso espírito.

Não é necessário que nos preocupemos de forma exagerada com relação às mudanças – essa atitude gera 
culpa e remorso que tendem a travar o progresso – a tendência é que o conhecimento induza à transfor-
mação de forma progressiva e natural.

O conhecimento de nós mesmos deve ser um trabalho bem humorado, alegre e devemos nos sentir fel-
izes ao realizá-lo.

Sem conhecimento de nós mesmos não há Reforma intima – Sem diagnóstico preciso e correio não há 
cura.

A cura não será milagrosa – as recaídas serão inevitáveis.

Somos seres ainda com pouca consciência a respeito de quem somos nós e o que fazemos aqui. Mais re-
agimos a situações externas do que agimos de forma proativa – inevitável que nos surpreendamos a pen-
sar, sentir e agir como antes do esforço da mudança.

O que fazer? Recomeçar. Recomeçar. Recomeçar.

*Médico de família, homeopata, orador espírita e escritor de vários livros.
Fonte: https://feesp.com.br/2017/05/12/sem-o-conhecimento-de-nos-mesmos-nao-ha-reforma-intima/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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