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FOCO DO CURSO

Espírito: 

Uma estrutura que 
possui funções.

Corpo: 

Estrutura corporal 
+ ambiente.

Elo: 
A MENTE…

…e sua ação no 
corpo e no ambiente



Muitas
Moradas



MUNDO DE EXPIAÇÃO E PROVAS

Mal interpretado; 

Onde devemos manter o foco? 

A.  Em sair deste mundo; 

B. No aprendizado que o mundo proporciona.



DIAS DA SEMANA

Segunda-feira; 

Terça-feira; 

Quarta-feira; 

Quinta-feira; 

Sexta-feira; 

Sábado; 

Domingo.

Sofrimento;

Sofrimento;

Sofrimento;

Sofrimento;

Início felicidade (até 12h)/felicidade (após 12h);

Felicidade;

Felicidade (até 16h)/início sofrimento (após 16h).



MUNDO DE EXPIAÇÃO E PROVAS

O caminho para a regeneração; 

Aproveitando o mundo de expiação e provas nos resguardamos do 
sofrimento de estar aqui; 

Andamos mais rápido.
O processo evolutivo deve ser prazeroso, pois é repleto de descobertas. 

O sofrimento é opcional.



A LEI DA DESTRUIÇÃO



LEI DA DESTRUIÇÃO

 LE - Parte III - CAPÍTULO IV - DA LEI DA DESTRUIÇÃO  aborda os seguintes temas:  

1. Destruição necessária e destruição abusiva 

2. Flagelos destruidores 

3. Guerras 

4. Assassínio 

5. Crueldade  

6. Duelo 

7. Pena de morte.

Como pode a destruição ser uma Lei?

Necessita de muita cautela no estudo.



LEI DA DESTRUIÇÃO

728. É lei da Natureza a destruição? 

“Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque, 
o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem 
por fim a renovação e melhoria dos seres vivos.”Desta questão depreende-se que a Lei da Destruição 

está relacionada com os eventos da natureza.



LEI DA DESTRUIÇÃO?

A destruição é apresentada como uma necessidade; 

O que consideramos como “destruição" é, na verdade, 
“transformação” (é necessário ter em mente o tipo de 
transformação que estamos tratando aqui); 

Então, a transformação é uma necessidade: 

DA LEI DA TRANSFORMAÇÃO.



LEI DA TRANSFORMAÇÃO

729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os 
cerca a Natureza de meios de preservação e conservação? 

“A fim de que a destruição não se dê antes de tempo. Toda destruição 
antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. …”

Substituindo “destruição” por 

“transformação, lê-se:

729. Se a regeneração dos seres faz necessária a transformação, por que 
os cerca a Natureza de meios de preservação e conservação?

“A  fim  de  que  a  transformação  não  se  dê  antes  de  tempo.  Toda 
transformação  antecipada  obsta  ao  desenvolvimento  do  princípio 
inteligente. …”



LEI DA TRANSFORMAÇÃO

Na continuação da resposta consta: "Por isso foi que Deus fez que cada 
ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir.” 

Até aqui, estavam se referindo ao processo 

reencarnatório.



LEI DA DESTRUIÇÃO

733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da 
destruição? 

“Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o Espírito 
sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à 
destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.”

Aqui, já trata da destruição opcional causada 

pelos espíritos.



CONCLUSÃO

1. A Lei da Destruição está relacionada com a humanidade ligada ao 
planeta e não uma lei geral; 

2. A natureza (eventos naturais) apresenta a necessidade da 
transformação em decorrência do nível da humanidade que com ela 
interage.



EVENTOS NATURAIS

Alerta sobre o potencial do ambiente em que vivemos; 

Deveria ser motivo de atenção e cuidados para que o sistema 
pudesse se manter o mais estável possível. 

Como é típico de espíritos ligados à um mundo de expiação e 
provas, damos mais atenção aos interesses pessoais do que aos 
coletivos. 



EVENTOS NATURAIS

Diante das oportunidades, optamos pelo proveito próprio, causando 
danos de uma forma ou de outra. 

Criando danos diretamente aos outros e ao meio ambiente; 

Servido de exemplo para atitudes negativas; 

Etc.



EVENTOS NATURAIS?

Já não mais conseguimos identificar o que é decorrente da natureza 
por si só ou das práticas humanas.  

Grande exploração das reservas do planeta. 

Pode estar perto de um nível em que a recuperação natural do 
ambiente não seja mais possível. 



LEI DA DESTRUIÇÃO

A humanidade vem se debatendo com temas como: 

Aquecimento global; 

Poluição; 

Agrotóxicos; 

Enfermidades das mais diversas.



LEI DA DESTRUIÇÃO

No Brasil, estamos às voltas com grandes catástrofes:  

Barragens contaminando terras e rios; 

Vírus dos mais variado com consequências que podem ser 
devastadoras.

Estamos em estado de alerta vermelho.



A LEI DO PROGRESSO



O LIVRO DOS ESPÍRITOS

785. Qual o maior obstáculo ao progresso? 
“O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto 
o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo 
que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, 
desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu 
turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe 
esclarecem o Espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo 
moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o 
bem...”



CAUSAS ATUAIS DAS AFLIÇÕES

Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável 
contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as 
evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto 
intelectualmente. 

ESE, Cap. V



EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO

A evolução do espírito é de cunho moral e 
não estrutural.



O QUE DEUS CRIA?

Espíritos 
Que se expressam no mundo espaço-temporal segundo certas 
regras.



CARACTERES DA PERFEIÇÃO

Em que consiste essa perfeição?  
Jesus o diz: "Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem 
aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem."  
A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, 
porque implica a prática de todas as outras virtudes. 

ESE, Cap. XVII – Sede Perfeitos
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