




Não seremos mais que um simples conglomerado 
vulgar de moléculas sem solidariedade umas com as 
outras? Deve desaparecer para sempre nossa 
individualidade cheia de amor e, do que foi um 
homem, não restará verdadeiramente senão um 
cadáver destinado a desagregar-se, lentamente, na 
fria noite do túmulo? 

 
 



  DEFINIÇÃO        

  L.E., perg.76: Que definição se pode dar dos 
Espíritos?  

Resposta:  

Pode dizer-se que os Espíritos são os seres 
inteligentes da criação.  

Povoam o Universo, fora do mundo material. 



CRIAÇÃO POR DEUS       
   Os Espíritos são seres distintos da Divindade, são sua 

obra, precisamente como a máquina o é do homem 
que o fabrica. A máquina é obra do homem, não é o 
próprio homem.  O mesmo se dá com relação a Deus: 
somos seus filhos, pois que somos obra sua – L.E. 
perg.77 

PRINCÍPIO DOS ESPÍRITOS     
    Os Espíritos tiveram princípio, pois são criações de 

Deus, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda 
eternidade, isso é incontestável; mas quando e como 
ele criou, não o sabemos.         

    Os Espíritos são individualizações do princípio 
inteligente, como os corpos são individualizações do 
princípio material; a época e a maneira dessa formação 
é que desconhecemos. 



ATRIBUTO DO ESPÍRITO - INCORPORIEDADE         

   Na questão 82 de O Livro dos Espíritos, é indagado 
se eles são Imateriais, e a resposta é no seguinte 
sentido:          

"Como se pode definir uma coisa, quando faltam 
termos de comparação e com uma linguagem 
deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? 
Imaterial não é bem o termo; incorpóreo seria mais 
exato, pois deves compreender que, sendo uma 
criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a 
matéria quintessenciada, mas sem analogia para 
vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao 
alcance dos vossos sentidos." 



 As manifestações de espíritos ocorreram em todos  
os tempos desde a mais remota antiguidade. 

 

 Uma das coisas anunciadas foi que viria o tempo 

    em que essa faculdade de intermediação se 
generalizaria, dando lugar a manifestações que 
ocorreriam por toda a parte, a sacudir as 
consciências e os corações dos homens, 
despertando-os  para a realidade do mundo 
espiritual. 



 



VEDAS 

 De acordo com os Vedas, que em 
sânscrito quer dizer: “Visão, 
Conhecimento” – e que significa o 
nome genérico dado a toda literatura 
da época, formando a base das 
religiões hindus (datam de 
aproximadamente cinco mil anos antes 
de Cristo), já era ensinado que a alma é 
imortal e reencarna sucessivamente até 
atingir a perfeição.         

 Essas obras constituem a “Bíblia da 
Índia” e nela encontram-se preciosos 
ensinos espiritualistas, como a 
comunicabilidade dos Espíritos, a 
reencarnação, a pluralidade dos 
mundos, além de sábios conselhos, 
muitos deles semelhantes aos que nos 
foram legados pelo Cristo. 



KRISHNA 

Foi o grande inspirador das crenças dos 
hindus. Através de sua doutrina, 
verificamos que a imortalidade da 
alma, as vidas sucessivas, a lei de causa 
e efeito, além de elevada moral 
baseada no amor, faziam parte de seus 
ensinos.         

 “O corpo – dizia ele – envoltório da 
alma que aí faz sua morada, é uma 
coisa finita; porém a alma que o habita 
é imortal, imponderável e eterna”.          

“Como a gente tira do corpo as roupas 
usadas e as substitui pôr outras novas e 
melhores, assim, também, o habitante 
do corpo, tendo abandonado a velha 
morada mortal, entra em outra nova e 
recém preparada para ele.          

Esses ensinos nos mostram a 
imortalidade da alma e a reencarnação, 
como princípios básicos, e que a vida 
do corpo é transitória. 



Buda 
Há 560 anos  A.C., nascia Siddarta 
Gautama, da família dos Sakyas e 
de Maya filho de reis. Renunciou 
às grandezas, à vida faustosa para 
isolar-se nas florestas, às margens 
dos grandes rios asiáticos, em 
profunda meditação e estudo, 
durante sete anos, reaparecendo, 
depois, para pregar a necessidade 
de se praticar o bem, porque “o 
bem  – dizia ele – é o fim supremo 
da natureza”.         Após a 
iluminação recebe o título de 
Buddha. Ele, como krishna, se 
fundamenta nos Vedas, 
adequando ao momento, suas 
doutrinas sobre a imortalidade da 
alma e renascimentos. Exemplo de 
um de seus ensinamentos que 
demonstra ensinamentos sobre a 
imortalidade da alma, a 
reencarnação e a lei de causa e 
efeito. 



Egipcios 

Entre os egípcios, a 
crença na imortalidade 
da alma era tão forte 
que os levaram a 
desenvolver a 
Geometria e 
Arquitetura, construindo 
suas famosas pirâmides 
e estátuas.        

Entre os livros de 
Hermes Trimegisto, 
encontramos O Livro dos 
Mortos, onde estão 
representadas as viagens 
da alma após a morte. 



Chineses 

 Desde épocas remotas 
existia entre os chineses o 
Culto dos Espíritos e 
prestavam honras ao 
Espírito dos antepassados. 
Os pensadores que se 
destacaram foram: Lao Tsé 
e Confúcio.         

Confúcio encontrou no 
Templo da Luz a seguinte 
inscrição:  "Falando ou 
agindo, não penses, 
embora te aches só que 
não és visto e nem ouvido, 
os Espíritos são 
testemunhas de tudo". 

 



Gregos 
Os Gregos herdaram as tradições do 
Oriente, iniciando a Europa na 
sabedoria material e espiritual, há 2.500 
anos aproximadamente.         

 Pitágoras (570-496 a.C.) foi o forjador 
da Civilização Ocidental e conhecia os 
mistérios iniciáticos do Egito, Pérsia e 
Índia. Eles acreditavam na 
individualidade após a morte e no 
princípio espiritual preexistente ao 
nascimento e sobrevivente à morte.  

 Sócrates e Platão continuaram a obra 
de Pitágoras em suas doutrinas. 
Segundo Allan Kardec, encontramos 
nessas doutrinas os princípios 
fundamentais do Espiritismo. Foram os 
precursores das ideias cristãs e, 
consequentemente, do Espiritismo.          

 Os Gauleses tinham tão grande certeza 
na vida futura que se encaminhavam 
para a morte como para uma festa, e 
consideravam covardia usar de astúcia 
na guerra. 
 



Essenios 

Grupo de iniciados do 
Vale do Nilo, 
ensinavam a pequeno 
número de adeptos 
leis superiores do 
Universo como a 
imortalidade da alma 
e preexistência.    



Antigo e Novo Testamento 
No Antigo e Novo Testamento encontramos inúmeras referências à 
imortalidade, comunicação e reencarnação dos Espíritos. Os profetas são 
inspirados e orientados por seres espirituais. Jesus ensinou, em muitas 
passagens do Evangelho, sobre a imortalidade e reencarnação. Os 
primeiros cristãos comunicavam-se com os Espíritos, existindo referência 
nos "Atos dos Apóstolos" (escrito por Lucas). 

 Antigo Testamento Novo Testamento 



 

Profeta Joel 
750 A.C. 
Foi quem primeiro 
profetizou a 
chegada dos dons 
da profecia, ou 
seja, da 
Mediunidade e do 
Espiritismo 







Jesus então comprovou a reencarnação e a sobrevivência do 
espírito aos apóstolos? 

 Na transfiguração, Jesus mostra aos apóstolos três fatos da 
maior importância: 

    a)  Que o espírito sobrevive a morte do corpo físico, uma vez 
que Elias sobreviveu à sua morte para renascer como João 
Batista; 

    b)  Que o espírito de João Batista sobreviveu à própria morte 
ao se mostrar novamente como Elias; 

    c)  Que a reencarnação é um fato incontestável, provando em 
consequência a evolução espiritual; 

    d) Poderíamos instigar o leitor para uma quarta revelação, 
quando Jesus diz: “Elias virá primeiro e restaurará todas as 
coisas” —ora, mas quando sobe ao monte com os apóstolos, 
João Batista já tinha desencarnado. Ao mesmo tempo, 
sabemos que Jesus reputa ao Consolador a tarefa de 
restaurar todas as coisas. Seria então João Batista o Espírito 
da Verdade, que comanda a falange de espíritos que há mais 
de 160 anos nos traz o Espiritismo? 
 



Quanto às comunicações espirituais, houveram 
grandes perseguições durante a Idade Média. 
Médiuns eram queimados como feiticeiros. Nos 
tempos modernos tivemos mais liberdade de 
pensamento e expressão.          

Graças às experiências espíritas, foram obtidas 
provas da imortalidade da alma e fotografaram 
radiações do pensamento e o Espírito revestido de 
seu invólucro semi-material (Perispírito).  

 





    PROVAS DA EXISTÊNCIA E SOBREVIVÊNCIA DOS 
ESPÍRITOS 

 

    "As experiências de cunho científico, realizadas a 
partir da oficialização da Doutrina Espírita em 18 de 
abril de 1857, pôr inúmeros sábios daquela época, 
removeram todas as controvérsias existentes sobre 
a sobrevivência da alma humana depois da morte 
biológica.  

 



 

 



Transportes – Apports 

 Sob a ação de uma vontade poderosa, consegue 
decompor e recompor a matéria compacta. 

 

Efeitos Físicos – Raps 

São fenômenos que consistem em efeitos físicos 
diversos como ruídos, estalidos, pancadas, passos, 
produzidos em portas, paredes, móveis, assoalhos, 
sem causa física conhecida. 



O Médium Home, em 
1868, Londres, em 
transe mediúnico, foi 
levantado e 
projetado da parte de 
fora de uma janela, e, 
suspenso no ar,  
entrou por outra 
janela. 

 

 



No caso da Família 
Fox, o Espírito 
produtor dos 
fenômenos revelou 
ter sido um mascate 
chamado Charles 
Rosma em sua última 
encarnação. 



Hoje a sobrevivência 
da alma humana 
encontra-se  
demonstrada por 
fatos que têm sido 
investigados com 
todo o rigor científico 
por numerosos e 
eminentes cientistas 
deste e do outro 
século. 



Alfred Russel Wallace, 
um dos mais 
eminentes 
investigadores dos 
fatos espíritas: 
“O Espiritismo está 
tão bem demonstrado 
como a Lei da 
Gravitação” 
 



Allan Kardec  
e  
as 
Mesas Girantes 





     

Dentre  os inúmeros pesquisadores que se 
inteiraram na busca de provas da existência e 
imortalidade dos espíritos, destacamos:  "(...) o Dr. 
Paul Gibier, diretor do instituto Pasteur de Nova 
Iorque, fala das materializações de fantasmas 
obtidas pôr ele no seu próprio laboratório, na 
presença de muitas senhoras da sua família e dos 
preparadores que habitualmente o auxiliavam nos 
seus trabalhos de biologia.(...)" 



Dr. Thompson 
obteve a 
fotografia 
espírita de sua 
mãe, falecida 
havia muitos 
anos 
 

 

 



Na obra   
La Personnalité 
Humaine,  
Myers fala de 231 
casos de aparições 
de pessoas mortas 



Aksakof 
fotografou os 
espíritos 
Abdullah e 
John King 



 Friedrich Zollner, sábio 
físico e astrônomo 
alemão realizou 
experiências com o 
médium Henri Slade, 
conseguindo inclusive o 
extraordinário 
fenômeno de 
desmaterialização da 
matéria, tornando 
possível a penetração 
de corpos materiais pôr 
outros e a escrita direta 
sobre uma lousa, sem 
intermediário material 
algum 



Oliver Lodge, sábio inglês 
descreve experiências com 
diversos médiuns, através 
dos quais pode, com toda a 
evidência, constatar a 
manifestação de seu filho 
Raymond Lodge, jovem 
engenheiro, morto em 1915, 
aos 26 anos, numa 
trincheira, em Flandres, 
Bélgica, durante a Guerra de 
1914 - 1918, tendo fornecido 
claros sinais de identificação 
de sua personalidade 
individual 



Prof. Richet que se viu 
"(...)obrigado a escrever, 
cinquenta(50) anos depois de 
William Crookes: “Os espíritas me 
têm censurado duramente pôr 
empregar essa palavra – “absurdo” 
- e não puderam compreender, que 
eu não me resignasse a aceitar, sem 
constrangimento, a realidade de 
tais fenômenos. Mas, para 
conseguir que um fisiologista, um 
físico, um químico admitam que 
saia do corpo humano uma forma 
que possui circulação, calor próprio 
e músculos, que exala ácido 
corbônico, que pesa, que fala, que 
pensa, é preciso pedir-lhe um 
esforço intelectual, 
verdadeiramente muito doloroso 
 



William Crookes, 
considerado o Pai da 
Física moderna, deparou-
se com a evidência dos 
fatos. Durante três anos 
consecutivos, o 
descobridor da energia 
radiante, um novo estado 
da matéria, 
desconhecido até à época 
das suas experiências 
transcendentais, 
conseguiu verdadeiros 
milagres utilizando-se da 
mediunidade exuberante 
de Florence Cook 
 



 "Provam a existência da alma os atos inteligentes do homem, 
por isso eles hão de ter uma causa inteligente e não uma 
causa inerte. Que ela independe da matéria esta 
demonstrado de modo patente pelos fenômenos espiritas que 
a mostram agindo por si mesma (...)" 

   (Allan Kardec: Obras Póstumas, 1ª parte, item 6) 

 "A sobrevivência da alma à morte do corpo está provada de 
maneira irrecusável e até certo ponto palpável, pelas 
comunicações espíritas. Sua individualidade é demonstrada 
pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Essas 
qualidades, que distinguem umas das outras as almas, lhes 
constituem a personalidade (...) Alem dessas provas 
inteligentes, há também a prova material das manifestações 
visuais ou aparições, tão frequentes e autênticas, que não é 
lícito pô-las em dúvida." 

   (Obras póstumas, 1ª parte, item 7) 

 

 



Fenômenos de exteriorização da alma 

   Durante o sono quando o corpo descansa e os 
sentidos estão inativos, podemos verificar que um 
ser vela e age em nós, vê e ouve através dos 
obstáculos materiais, paredes ou portas, e a 
qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja, 
paira sobre a Natureza, assiste a uma multidão de 
cenas, e tudo isso se realiza sem a intervenção dos 
sentidos materiais, estando fechados os olhos, e os 
ouvidos nada percebendo. 

    Kardec denomina este fenômeno, de clarividência 
sonambúlica. 

 



Manifestação dos Espíritos pela escrita 
 

   Variadas são as formas de comunicação dos Espíritos 
pela escrita, a saber: 

 

a) Psicografia indireta: obtida por meio de pranchas, 
cestas e mesinhas às quais se adapta um lápis. 

 

b) Psicografia direta ou manual: Obtida pelo próprio 
médium sob a influência dos Espíritos, podendo aquele 
ter, ou não consciência do que escreve. 
 

c) Escrita direta ou Pneumatografia: produzida 
espontaneamente, sem o concurso, nem da mão do 
médium, nem do lápis. 

 



Manifestação dos Espíritos pela audição e pela palavra 
Os Espíritos podem-se comunicar pelo aparelho 
auditivo do médium, o que possibilita a este manter 
com eles conversação regular. Podem, de igual modo, 
atuar sobre os seus órgãos da palavra 

Aparições e materializações dos Espíritos 
   Dão-se as aparições dos Espíritos quando o vidente se 

acha em estado de vigília e no gozo pleno e inteira 
liberdade das suas faculdades 

Xenoglossia 
    Por fenômenos de xenoglossia entendem-se os casos 

em que o médium não só fala ou escreve em línguas 
que ignora, mas fala ou escreve nessas línguas, 
formulando observações originais, ou conversando com 
os presentes. 

 
 
 



 Transcomunicação instrumental 
 

     Esse fenômeno abrange a manifestação dos Espíritos através dos 
meios técnicos, tais como, gravador, rádio, secretária eletrônica, 
computador, fax, televisão, telefone. 

 

 Experiência de quase morte 
 

     É o estado de morte clínica que uma pessoas experimenta durante 
alguns instantes, após o que retorna à vida física. Os relatos feitos 
pelas pessoas que passaram por essa experiência coincidem com os 
ensinamentos do Espiritismo e das religiões que aceitam a 
reencarnação. 

 

Visão no leito de morte 
 

No momento da morte, são comuns percepções do mundo espiritual 
e dos Espíritos, podendo, inclusive, aquele que está em processo de 
desencarnação visitar parentes e amigos, a fim de despedir-se deles. 
Investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não 
são mera  alucinação. 
 



 



                 LIVRE ARBÍTRIO 



Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou 
seja, sem conhecimento e com aptidão para fazer o 
bem 

• O DETERMINISMO DIVINO VIGORA NAS CAMADAS 
INFERIORES 

• O Espírito, em suas primeiras encarnações, sendo 
ignorante, não tem capacidade de escolher o seu 
caminho na vida. Nesse mister, eles são auxiliados 
pelos operários de Deus, que os encaminham nas 
suas diversas experiências. É como um pai guiando 
o seu filho pequeno: carrega no colo, segura-o pela 
mão, ensina-lhe os primeiros passos etc. 

 



 DETERMINISMO DIVINO NAS CAMADAS 

 SUPERIORES 

• A evolução espiritual dá mais liberdade ao Espírito, 
mas essa liberdade não é absoluta. Ela está sujeita 
ao Determinismo divino. Observe que tanto num 
nível baixo de conhecimento como num nível mais 
alto caímos no Determinismo divino. E por que isso 
acontece? Porque temos de passar de um nível de 
completa inconsciência a um nível de completa 
consciência. Isso quer dizer que num nível mais 
evoluído de determinismo divino, o Espírito 
reencarnante começa a fazer a sua escolha de 
acordo a Lei de Deus. Quer dizer, ele não faz agravo 
à lei e não precisa sofrer os incômodos da correção. 

 



• Se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, eles 
não teriam mérito algum nessa perfeição, vez que 
não há merecimento sem luta. Dessa forma, fica 
claro que todos os espíritos nasceram ignorantes e, 
segundo o seu livre-arbítrio, uns seguiram o 
caminho do bem e outros do mal. Claro está, pois, 
que aqueles espíritos que são maus, assim se 
tornaram por sua vontade, ao passo que aqueles 
que são bons, tiveram merecimento para conquistar 
as virtudes que possuem. 

 
 









A colheita não é igual para todas as 
sementes da Terra 



Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, 
assim mesmo estarei escolhendo. Jean Paul Sartre 



 







C- Terceira Ordem: 
Espíritos Imperfeitos 

Predomínio da matéria 
sobre o Espírito. 
Propensão ao mal. 

Têm a intuição de 
Deus, mas não o 
buscam através de atos 
e pensamentos. 
Apresentam ideias 
pouco elevadas. 
 

 
 



• Apresenta cinco classes: 
 
6ª Classe: Espíritos Batedores ou Perturbadores: sua presença manifesta-se 
por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos 
sólidos; 
 
7ª Classe: Espíritos Neutros: apegados às coisas do mundo, não são bons o 
suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o 
mal; 
 
8ª Classe: Espíritos Pseudo-Sábios: possuem grande conhecimento, mas 
julgam saber mais do que sabem; sua linguagem tem caráter sério, 
misturando verdades com suas próprias paixões e preconceitos; 
 
9ª Classe: Espíritos Levianos: são ignorantes e inconseqüentes, mais 
maliciosos do que propriamente maus; linguagem alegre, irônica e 
superficial; 
 
10ª Classe: Espíritos Impuros: o mal é o objeto de suas preocupações; sua 
linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. 
 
 





B- Segunda Ordem: 
Espíritos Bons 

Observa-se nesses 
Espíritos, predomínio 
do Espírito sobre a 
matéria, desejo do 
bem; buscam Deus 
conscientemente, mas 
ainda terão de passar 
por provas; uns 
possuem a ciência, 
outros a sabedoria e a 
bondade; os mais 
adiantados juntam ao 
seu saber as 
qualidades morais. 
 



• Esta ordem apresenta quatro classes principais: 
 
2ª Classe: Espíritos Superiores: reúnem a ciência, a sabedoria 
e a bondade; buscam comunicar-se com os que aspiram à 
verdade; encarnam-se na Terra apenas em missão de 
progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos 
aspirar neste mundo; 
 
3ª Classe: Espíritos Prudentes: elevadas qualidades morais e 
capacidade intelectual que lhes permitem analisar com 
precisão os homens e as coisas; 
 
4ª Classe: Espíritos Sábios: amplitude de conhecimentos 
aplicados em benefício dos semelhantes; têm mais aptidão 
para as questões científicas do que para as morais; 
 
5ª Classe: Espíritos Benévolos: seu progresso realizou-se mais 
no sentido moral do que no intelectual; a bondade é a 
qualidade dominante. 





A - Primeira Ordem: 
Espíritos Puros 

Os Espíritos que compõe a primeira 
ordem percorreram todos os degraus da 
escala e se despojaram de todas as 
impurezas da matéria. Tendo alcançado a 
soma de perfeição de que é suscetível a 
criatura, não têm mais de sofrer provas e 
expiações. Não estão mais sujeitos às 
reencarnações, mas podem, 
ocasionalmente, reencarnarem como 
grandes missionários. Gozam de 
inalterável felicidade e sua superioridade 
intelectual e moral em relação aos outros 
Espíritos é absoluta. São os mensageiros 
de Deus, na direção dos mundos, 
sistemas planetários e galáxias. 
 
O único Espírito puro a encarnar no nosso 
orbe foi Jesus. 
 
Esta ordem apresenta uma única classe 

 ( 1ª classe) 
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