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Objetivo:
•

Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas do Espiritismo em relação aos
últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano.

•

Investigar as possíveis respostas para a vida após a morte no Espiritismo.

 Princípios do Espiritismo.
 Escatologia no Espiritismo.
 Atividade Complementar.
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Espiritismo

• O Espiritismo se apoia no seguintes pilares:
1. Crença na Reencarnação.
2. Lei do Carma.
3. Possibilidade de comunicação com os mortos.
• Segundo o Espiritismo, o nascimento é o regresso
da alma à vida corporal. Esse regresso não é
único, mas apenas um entre muitos já ocorridos.
• O Espiritismo se consideram a 3ª revelação:
Moisés (1ª) e Cristo (2ª).

• A 3ª Revelação aperfeiçoa e
imperfeições das duas primeiras.

corrige

as

Jesus disse à Samaritana, no Poço
de Jacó que “Deus deverá ser
adorado em Espírito e Verdade”.
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Allan Kardec

• Sessões de mesas girantes: Grupos de pessoas
se reuniam em torno de uma mesa e, depois
de orações e evocações, as mesas e as cadeiras
pareciam ganhar vida.
• Allan Kardec - pseudônimo de Hippolyte Leon
Denizard Rivail (1804 - 1869) - começou a
observar e estudar esses fenômenos.
•

Kardec escreveu uma série de livros sobre as
experiências mediúnicas que estudou.

• Tomando como base a ideia da reencarnação,
fundou a doutrina espírita.

4

• O Espiritismo possui alguns princípios
básicos, sendo eles:

1. Imortalidade da alma.
2. Pluralidade dos mundos habitados.
3. Reencarnação.
4. Existência de Deus.
5. Esquecimento do passado.
6. Comunicabilidade dos espíritos.
7. Fé entendida a partir da razão.
8. Lei da evolução.
9. Lei moral.

Princípios

Casa de Mozart em Júpiter.
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Carma

• Ao desencarnar, o espírito se desliga do
corpo e fica no mundo espiritual:
estudando, avaliando suas últimas
reencarnações e se preparando para
uma nova reencarnação.
• A evolução prossegue por reencarnações
sucessivas: indefinidamente.

• As vidas passadas explicam nossa atual
situação e condição aqui na Terra.
• A trajetória da evolução espiritual é
regida pela “Lei do Carma”: Toda ação,
boa ou má, recebe a devida retribuição e
o devido retorno.
6

Pluralidade de Mundos

• No percurso, os espíritos passam por
diversos mundos habitados que se
localizam
em
diferentes
planos,
escalonados de acordo com os princípios
evolutivos:
1. Andares inferiores: Planos mais próximos
à matéria.
2. Plano mais elevado: Suprema perfeição
espiritual.
• Nesse sistema classificatório, a Terra se
situa num nível muito baixo: Planeta de
expiação e aprendizado.
• Principal meio de expiar e aliviar as
obrigações cármicas: a CARIDADE.
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• Os Espíritos pertencem a diferentes
ordens, conforme o grau de
perfeição que tenham alcançado:
1. Espíritos Puros: Atingiram
perfeição máxima.

Tipos de Espíritos

a

2. Bons Espíritos: nos quais o desejo
do bem é o que predomina.
3. Espíritos
Imperfeitos:
Caracterizados pela ignorância,
pelo desejo do mal e pelas paixões
inferiores.
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Livro dos Espíritos

• Contém os princípios doutrinários do Espiritismo
Kardecista. São 1018 perguntas feitas aos Espíritos.
Obtendo, de diversos médiuns, respostas claras.
• É dividido em quatro grandes partes:

1. Causas Primeiras: Deus, Universo, Criação e
Princípio Vital.
2. Mundo dos Espíritos: Imortalidade da Alma,
Natureza dos Espíritos, Reencarnação.

3. Leis Morais: Jesus é o modelo da perfeição moral
para a Humanidade.
4. Esperanças e Consolações: Análise das penas e
gozos terrestres e futuro.
9

Escatologia

1. PECADO ORIGINAL: O que existe é o
pecado feito pelo homem nas
encarnações anteriores.
2. CÉU: Após uma longa série de
reencarnações, o homem atinge o
estágio de puro espírito.
3. PURGATORIO: A purificação das
almas acontece através das múltiplas
reencarnações na terra como em
outro planeta.

4. INFERNO: Um lugar de castigo eterno
não existe. É sem sentido e contra a
sabedoria divina.
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 Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra?
RESPOSTA: Não. por isso que a vida lhe foi dada como
prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de
seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
(Livro dos Espíritos, 920)
 — De acordo, então, com o que vindes de dizer, o
inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os
imagina?
RESPOSTA: São simples alegorias: por toda parte há
Espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também
já dissemos, os Espíritos de uma mesma ordem se reúnem
por simpatia; mas podem reunir-se onde queiram, quando
são perfeitos.

(Livro dos Espíritos, 1012)
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 Haverá no Universo lugares circunscritos para as penas e
gozos dos Espíritos; segundo seus merecimentos?
• RESPOSTA: As penas e os gozos são inerentes ao grau de
perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo o
princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles
estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado
existe especialmente destinado a uma ou outra coisa.
Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou
desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o
mundo em que habitam.
• ALLAN KARDEC: A localização absoluta das regiões das
penas e das recompensas só na imaginação do homem
existe. Provém da sua tendência a materializar e
circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é
possível compreender.
• (Livro dos Espíritos, 1012)
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 Que se deve entender por purgatório?
RESPOSTA: Dores físicas e morais: o tempo da expiação. Quase
sempre, na Terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos
obriga a expiar as vossas faltas.
(Livro dos Espíritos, 1013)
 Em que sentido se deve entender a palavra céu?

RESPOSTA: Julgas que seja um lugar, como os campos Elíseos dos
antigos, onde todos os bons Espíritos estão promiscuamente
aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela
eternidade toda, de uma felicidade passiva? Não; é o espaço
universal; são os planetas, as estrelas e todos os mundos
superiores, onde os Espíritos gozam plenamente de suas
faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias
peculiares à inferioridade.
(Livro dos Espíritos, 1016)
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 Poderá jamais implantar-se na Terra o
“Reinado do Bem”?
RESPOSTA: O Bem reinará na Terra
quando, entre os Espíritos que a vêm
habitar, os bons predominarem. Porque,
então, farão que aí reinem o amor e a
justiça: fonte do bem e da felicidade. Por
meio do progresso moral e praticando as
leis de Deus é que o homem atrairá para a
Terra os bons Espíritos e dela afastará os
maus. Estes, porém, não a deixarão,
senão quando daí estejam banidos o
orgulho e o egoísmo.
(Livro dos Espíritos, 1019)
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Atividade de Classe
1. Qual é a concepção de “Inferno”, no Espiritismo? (Marque a
alternativa correta).
A. ( ) A Terra é o local de punição aos espíritos inferiores.
B. ( ) Existe um local destinado às punições, mas não sabemos
exatamente em qual planeta se localiza.
C. ( ) Local destinado aos espíritos que não podem mais reencarnar.
D. ( ) Local destinado aos espíritos que foram punidos por suas más
ações na vida terrestre.
E. ( ) Um lugar de castigo eterno não existe. É sem sentido e contra
a sabedoria divina. Inferno é uma alegoria.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas: Dimensão Escatológica
das
Tradições
Religiosas
Orientais.

17

