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“Ninguém é professor de
Espiritismo. Todos somos
aprendizes, todos.”
Herculano Pires

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
• PROLEGÔMENOS
• LIVRO I
• As Causas Primárias
• LIVRO II
• Mundo Espírita ou dos Espíritos
LE - CAP. IX, ITENS I A V

• LIVRO III
• As Leis Morais
• LIVRO IV
• Esperanças e Consolações
• CONCLUSÃO
O Livro dos Espíritos – 1857.
O Livro dos Médiuns – 1861.
O Evangelho Segundo o Espiritismo – 1864 .
O Céu e o Inferno – 1865.
A Gênese – 1868.
O Que é o Espiritismo? 1859.
Revista Espírita – 1858 a 1869.
A Obsessão – compilação com aprovação póstuma de Kardec em 1950.

I – PENETRAÇÃO DO
NOSSO PENSAMENTO
PELOS ESPÍRITOS
QUESTÕES 456 A 458

• Estamos cercados de Espíritos que podem ver o que fazemos,
o que pensamos e o que sentimos. É mais fácil ocultar algo de
um ‘encarnado’, do que de um Espírito.
• “Os Espíritos estão em toda parte, ao nosso lado,
acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Eles
conservam as afeições sérias que tinham na Terra e ficam
felizes em se juntarem àqueles a quem amaram.” (Allan Kardec –
O que é o espiritismo – Cap. II, itens 18 e 19, pág. 156.)

• Os espíritos imperfeitos riem dos problemas que nos trazem,
enquanto os sérios tratam de nos ajudar. A sintonia moral nos
dá indícios de nossas companhias invisíveis mais frequentes.
• “Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o
embaraço.” — Paulo de Tarso, Hebreus, Cap. 12, Vers. 1.

AUTENTICIDADE

II – INFLUÊNCIA OCULTA
DOS ESPÍRITOS SOBRE
OS NOSSOS
PENSAMENTOS E AS
NOSSAS AÇÕES
QUESTÕES 459 A 472

• Os Espíritos nos influenciam o tempo todo e até nos dirigem.

• Dirigir é manter ‘algo’ ou ‘alguém’ sob seu comando.
• Nossos pensamentos próprios se misturam com os dos
Espíritos, e muitas vezes se mostram contraditórios.

• Uma linha tênue e de difícil certeza separa o pensamento
próprio do alheio. Normalmente, nosso pensamento é o do
primeiro impulso, e o ‘soprado’ é como uma voz que nos fala.
• O primeiro impulso é equivalente à natureza do Espírito
encarnado.
• Pouco interessa se o pensamento é próprio ou alheio, desde
que sigamos o melhor caminho. Esse é o caminho da
autonomia.

AUTONOMIA

• Pessoas de inteligência e de genialidade têm ideias originais
de sua própria individualidade, mas sem saberem apelam à
inspiração, que é quando recebem os influxos das mentes
desencarnadas.
• A moralidade ou a sua falta geram a sintonia adequada para o
trabalho a ser desenvolvido, para o bem ou para o mal.

• Diferentemente dos animais irracionais, podemos decidir
sobre nossas vidas, comandando nossos atos, intenções,
pensamentos e sentimentos.
• Evoluir é a síntese entre a animalidade ancestral e a vontade
de superação. Sublimar os impulsos e instintos é nossa lição
diária.
• Distinguir pensamentos próprios dos alheios, se são bons ou
maus, têm como receita a “intencionalidade”.

INTENÇÃO

• Espíritos presos aos seus sistemas de infelicidade se comprazem em ver
os outros infelizes, por isso somos objetos de suas práticas rasteiras.
(Escala dos Espíritos e Mundo de Expiação e Provas).

• Deus permite esse assédio não por castigo, não por falha divina, mas
para o exercício contínuo de nossa consciência, no aprimoramento
evolutivo, aprendendo a dirigir a vontade e arbítrio para o bem. O
processo educativo se dá entre almas, de diferentes gradações. O mais
evoluído educa ao menos evoluído.
• “Educar é um ato no qual o educador utiliza-se de amor e conhecimento
para elevar a consciência alheia.”

Obstáculo,
estímulo à
inteligência

Desafio de
aprendizado,
superação

Acomodação e
normalidade

VONTADE

Melhoria
do Ser

• Para nos desconectarmos dos Espíritos que querem nosso mal,
pensemos sempre em:
• Exercitar a vontade própria;
• Fazer o bem (a si próprio e aos outros);
• Confiar em Deus (Descobrir as Leis Divinas);
• Conhecer as próprias más paixões (Vícios);
• Humildade em buscar apoio;
• Prece sincera e espontânea.
• A nenhum Espírito é dada a missão de praticar o mal e cada
um que o faz responderá por suas consequências.
• Os Espíritos que querem nos fazer mal não só se aproveitam
das circunstâncias como também as criam.

• Angústias, tristezas, ansiedade e euforias sem causa aparente
muitas vezes são frutos das comunicações mentais, ou,
quando em desprendimento da alma durante o sono, temos
contato e vivências com as mentes desencarnadas.

AUTO SUPERAÇÃO

III – POSSESSOS
QUESTÕES 473 A 480

• Dois Espíritos nunca ocupam o mesmo corpo.

• A ligação é mental e fluídica: ‘graus de simbiose que vão da
influência simples até à fascinação’.
• Nunca é um processo imediato. Se instala ao longo do tempo.
Os sinais variam de pessoa para pessoa.
• Quanto mais moralmente evoluída a vítima, mais cedo se livra
do jugo obsessor. O concurso de outras pessoas de ‘coração
puro’ pode ser fundamental para a ruptura do elo parasitário.

• A prática do exorcismo é uma ‘anedota’ aos espíritos
obsessores.

‘ORAI E VIGIAI’

SÓ É LIVRE QUEM
LUTA PELA LIBERDADE

“Ação pela qual Espíritos involuídos, arraigados às paixões
inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados
(e desencarnados), sugando-lhes a substância vital.” Martins
Peralva- Estudando a Mediunidade.

Obra recomendada para
entender os processos
dinâmicos da formação
da consciência mediante
os dramas da evolução
espiritual.

“Vivendo no plano extra físico, os vampiros agem sobre nós
por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que
desejam e que não podem fazer por si mesmos. Podemos
resistir a essas induções e fazê-los afastar-se de nosso
ambiente, com a simples recusa de atende-los. Mas se
aceitamos viciosamente suas ordens, acabam por nos
dominar. Assim nos tornamos em seus servidores e seus
comparsas, estabelecemos com eles fortes vínculos afetivos e
sensoriais ou mentais. Quanto mais os obedecemos, mais
submissos nos tornamos. Os vampirizados que se queixam da
falta de força para resisti-los mentem a si mesmos. A
resistência ao vampiro é um momento decisivo da nossa
vida. Nesse momento é que se revela na prática o nosso
livre-arbítrio, a nossa liberdade individual, a nossa
capacidade de querer e fazer”. Prof. Dr. José Herculano Pires,
Vampirismo, Editora Paidéia.

LIBERDADE

IV – CONVULSIONÁRIOS
QUESTÕES 481 A 483

• Convulsionários citados por Kardec eram tomados por práticas
motivadas por fanatismo, loucura ou superexcitação da
mente.
• Tanto os Espíritos como o magnetismo animal contribuem com
os fenômenos convulsivos agindo sobre o sistema nervoso
central à maneira de certas substâncias químicas. (perda do
autodomínio, da vontade dos atos e da razão).
• “Sempre a prudência, a razão e o bom-senso estimulam que
se procurem causas clínicas físicas nos fenômenos tidos como
estranhos, beirando à insanidade. Ou seja, a medicina
científica.”

‘CONHECEREIS A VERDADE
E ELA VOS LIBERTARÁ’

V – AFEIÇÃO DOS ESPÍRITOS
POR CERTAS PESSOAS
QUESTÕES 484 A 488

• Cada qual com a companhia espiritual que mais se afina.
Pessoas de bem, afeição dos bons espíritos. Pessoas viciosas,
afeição dos inferiores.
• A afeição verdadeira nada tem a ver com as questões
materiais, mas esses laços nem sempre se dão por afeição,
assim como no mundo dos encarnados.
• Os Espíritos bons se afligem por nossas dores morais, mais do
que pelas atribulações da vida existencial e material –
passageiras.
• Os bons reerguem nossa coragem, os maus nos incitam ao
desespero e revolta.

‘SENHOR, NÃO NOS DEIXEI CAIR EM
TENTAÇÃO DA NOSSAS PRÓPRIAS
FRAQUEZAS, MAS LIVRAI-NOS DO MAL’

CONCLUSÃO

1º) Os Espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em
sabedoria.
2º) Estamos cercados por uma nuvem de Espíritos que espiam nossos atos, leem nossos
pensamentos e nos incitam, alguns para o bem outros para o mal.
3º) A inferioridade física e moral da Terra faz que os Espíritos inferiores ainda sejam
maioria.
4º) Entre os Espíritos que nos rodeiam, há os que se ligam a nós, que agem mais
particularmente em nossos pensamentos, fazendo-nos seguir seus impulsos. Felizes se
escutarmos as vozes dos bons.
5º) Ligam-se os Espíritos inferiores àqueles que os escutam e lhes permitem acesso. Em
graus de influência gradativos – obsessão/subjugação/fascinação – conduzem como se
fossem crianças.
6º) Bons Espíritos nunca constrangem – aconselham, combatem a influência dos maus e
se afastam se não são escutados. A obsessão se dá sempre por maus espíritos,
ignorantes do seu próprio destino de perfeição.
7º) O grau de constrangimento da influência maléfica e a natureza dos efeitos
provocados variam desde os mais simples até os mais complexos. Todos sugam energia,
atrasam a jornada, mas são dramas necessários da evolução onde desenvolvemos a
autenticidade, autoconhecimento, autonomia, vontade, intenção, conhecimento e
liberdade.
8º) Por sua vontade, a pessoa pode se livrar do jugo dos Espíritos imperfeitos, precisando
porém de ajuda de terceiros bem intencionados em muitas das vezes. A Lei do Universo é
de solidariedade.

ESTA APRESENTAÇÃO PODE SER
BAIXADA NO SITE
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