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A Função Transcendente - Prefácio

“Temos motivos suficientes para admitir que o
homem em geral tem uma profunda aversão a
conhecer alguma coisa a mais sobre si mesmo, e
que é aí que se encontra a verdadeira causa de nãoque é aí que se encontra a verdadeira causa de não
haver avanço e melhoramento interior, ao
contrário do progresso exterior.”

Jung
Função transcendente é a 

atividade psíquica de união entre 
consciente e inconsciente que, em 
geral, se encontram em oposição.



A Função Transcendente - Prefácio

“De que maneira podemos confrontar-nos com o
inconsciente. Esta é a questão colocada ... de
modo particular pelo Budismo... Indiretamente émodo particular pelo Budismo... Indiretamente é
a questão fundamental na prática de todas as
religiões.”

Jung



Função do Espiritismo

� Duas citações de Jung retiradas do livro A Natureza da
Psique auxiliam na compreensão da função do
Espiritismo:

� Na prática é o médico adequadamente treinado que
faz de função transcendente para o paciente, isto é,
ajuda o paciente a unir a consciência e o
inconsciente.[11, pg 6]

�O Espiritismo enquanto fenômeno coletivo persegue,
portanto, os mesmos fins que a Psicologia Médica. [11,
Pg. 257]



O Espiritismo

O Espiritismo nos auxilia a entender a Lei de Deus que
nos impulsiona à evolução.



Os divulgadores

Os divulgadores servem de ferramenta para o
trabalho de esclarecimento e explicação dos conceitostrabalho de esclarecimento e explicação dos conceitos
espíritas, portanto, a responsabilidade é grande,
requerendo preparação adequada para a tarefa.



Os espíritas
� Deverão buscar o melhor entendimento possível,

através do estudo constante das obras espíritas e
ampliação do conhecimento geral;

� Diante da grande quantidade de livros “espíritas”� Diante da grande quantidade de livros “espíritas”
disponíveis, é necessário usar o discernimento para
bem distinguir entre o útil e o inútil;

� A compreensão adequada da realidade como
espíritos conduzirá ao comportamento também
adequado, dando ensejo para encontrar Deus
dentro de nós mesmos.



LE - Parte III
1. O avanço dos capítulos vai conduzindo o leitor ao

longo de uma jornada que inicia nas leis
existenciais mais básicas, revelando aquilo que
primeiro se interpõe aos olhos humanos, porprimeiro se interpõe aos olhos humanos, por
ocasião de seu primeiro contato com o
deslumbramento da existência.

Capítulo I - Da lei divina

Capítulo II - Da lei da adoração



LE - Parte III
2. Segue seu curso pelas necessidades de

manutenção da própria vida e clamor pela
melhoria das condições.

Capítulo III – Da lei do trabalhoCapítulo III – Da lei do trabalho

Capítulo IV – Da lei da reprodução

Capítulo V – Da lei da conservação



LE - Parte III
3. Durante a labuta e no processo de fixação de suas

idéias acerca do certo e errado, do que deve ser
mantido ou destruído

Capítulo V – Da lei da conservação Capítulo V – Da lei da conservação 

Capítulo VI – Da lei da destruição



LE - Parte III
4. Vai construindo ditames sociais para que todos

estejam diante de um pacto de convivência.
Capítulo VII – Da lei da sociedade

5. Os primeiros ensaios e coleta de resultados vão
subsidiando o aprimoramento dos modelos,
submetendo todos à marcha incessante do
progresso

Capítulo VIII – Da lei di progresso



LE - Parte III
5. Em determinado ponto, as sociedades

organizadas percebem que as regras devem ser
dirigidas a todos e não apenas aos outros, sob
pena de, em momentos de crise, a nação antespena de, em momentos de crise, a nação antes
dominadora precisar se submeter às humilhações
que antes perpetrava. Surgem ditames da justiça
social.

Capítulo IX – Da lei da igualdade

Capítulo X – Da lei da liberdade

Capítulo XI – Da lei da justiça, do amor e de caridade



LE - Parte III
6. Paulatinamente, vão passando da retórica à

prática, da mera formalidade à concretude, até
que esferas mais altas possam ser alçadas.

Capítulo XII – Da perfeição moralCapítulo XII – Da perfeição moral



Capítulo I - Da Lei Divina e Natural 

Capítulo II – Da Lei da Adoração
�Aborda as leis de submissão geral.

� As leis naturais, representam um conjunto contra o qual todo o
esforço de rebeldia esvai-se pela inutilidade;

� O homem, no início, entra em contato com os caracteres do� O homem, no início, entra em contato com os caracteres do
planeta e vai aprendendo que há certas coisas contra os quais
não poderá lutar (a gravidade, dia e noite, etc.)

� A atitude mais inteligente é usá-los a seu favor.

� Compreende que algo maior existe, algo por hora fantástico e
mágico, experimenta a adoração e a vida contemplativa, que
lhe permite guarnecer o arcabouço mínimo necessário para o
ensaio dos próximos passos de sua jornada.



Capítulo III – Da Lei do Trabalho
� O homem empreende os primeiros movimentos

articulados em busca de um acréscimo de conforto e
prevenção contra agressões;

� Nota que, através do trabalho, angaria resultados e� Nota que, através do trabalho, angaria resultados e
experiências valiosas, que vão se somando e
permitindo novas incursões pelo mundo do
conhecimento.

� Através do trabalho, passa a desfrutar melhor do
mundo e suas leis, obtendo novo status enquanto ser
vivo.



Capítulo IV – Da Lei de Reprodução
� A preservação da espécie permite a continuidade dos

esforços humanos no mundo material, com o
aproveitamento dos resultados de gerações anteriores
no aprimoramento da atual e posteriores.no aprimoramento da atual e posteriores.



Capítulo V - Da Lei de Conservação 

Capítulo VI - Da Lei de Destruição
� Depara-se com a necessidade de conservação e

destruição;

� Percebe as conseqüências e vislumbra as formas
adequadas e inadequadas de interferência construtivaadequadas e inadequadas de interferência construtiva
e destrutiva.

� Experimenta, diante da necessidade de mudança, a
validade dos meios, que exigem certa dose de
destruição, criação e manutenção, especialmente em
relação aos seus valores morais, que seguem o curso da
evolução imprescindível.



Capítulo VII – Da Lei de Sociedade 
� Surge a necessidade de um pacto para a convivência.

� Através das Leis em Sociedade, o homem visa estabelecer
regras de conduta em busca do melhor. Dependendo do
seu grau de compreensão:seu grau de compreensão:

� Restringido a si próprio;

� Inclui certo grupo de indivíduo;

� Inclui toda a coletividade.

� As idéias de monarquia, oligarquia e democracia vão se
desenvolvendo e o homem experimenta cada modelo.



Capítulo VIII – Da Lei do Progresso 
� A experiência insurge dos meios até então tentados e o

progresso se faz sentir como lei inabalável;

� A busca pelo melhor permeia tanto a sociedade quanto
a individualidade;a individualidade;

� Todos os elementos disponíveis são trabalhados
gerando novos condições que, por sua vez, servem de
início para a próxima etapa. É o resultado de um
processo como início de outro, respaldando a lei do
movimento como invulnerável a qualquer tentativa de
contenção.



Capítulo IX – Da Lei de Igualdade

Capítulo X – Liberdade

Capítulo XI – Justiça, Amor e Caridade

� “Justiça, amor e caridade” igual a “fraternidade”

� Liberdade, Igualdade e Fraternidade � Revolução
Francesa (1789) � bandeira da que não acontecia apenasFrancesa (1789) � bandeira da que não acontecia apenas
na França, pois traduzia uma percepção já vislumbrada em
alguns pontos do planeta

� Tríade que simbolizou o momento histórico propiciador ao
surgimento do Espiritismo

� O surgimento do Espiritismo vem a colaborar, no campo
doutrinário e filosófico, com a implantação de ideais que
objetivam o término da fase de expiação.



Capítulo XII – Da Perfeição Moral 
� A necessidade do autoconhecimento e dos caracteres

do homem de bem são revelados no último capítulo.

� Ponto máximo da jornada evolutiva a que podemos
alcançar conceitualmente.alcançar conceitualmente.

� Neste ponto encerra-se o conteúdo do livro
doutrinário principal, sem nos retirar a esperança de
que, ao concluirmos esta missão, algo mais será
revelado.



FimFim


