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"Li numa de suas obras: "O Espiritismo não se dirige 

àqueles que têm uma fé religiosa qualquer, com o 

fim de dela não os afastar, e a quem essa fé basta à 

sua razão e à sua consciência, mas à numerosa 

categoria dos incertos e dos incrédulos, etc." 

"Pois bem! Por que não?” 

Pergunta feita por um leitor 



Os incrédulos e os que duvidam formam uma categoria imensamente numerosa, e quando o 
Espiritismo diz que não se dirige àqueles que têm uma fé qualquer e a quem essa fé basta, 
entende que não se impõe a ninguém e não violenta nenhuma consciência. Dirigindo-se aos 
incrédulos, chega a convencê-los pelos meios que lhe são próprios, pelos raciocínios que sabe ter 
acesso à sua razão, uma vez que os outros foram impotentes; em uma palavra, ele tem seu 
método com o qual obtém, todos os dias, muitos bons resultados; mas não tem doutrina secreta; 
não diz a uns: abri vossos ouvidos, e aos outros, fechai-os; fala a todo o mundo por seus escritos, e 
cada um está livre para adotar ou rejeitar a sua maneira de encarar as coisas. Por esta maneira, 
faz crentes fervorosos daqueles que eram incrédulos; é tudo o que ele quer. Àquele, pois, que diria: 
'Tenho minha fé e não quero mudá-la; creio na eternidade absoluta das penas, nas chamas do 
inferno e nos demônios; persisto mesmo em crer que é o Sol que gira porque a Bíblia o diz, e creio 
que minha salvação é a esse preço, "o Espiritismo responde: "Guardai vossas crenças, uma vez 
que elas vos convém; ninguém procura vos impor outras; não me dirijo a vós, uma vez que não me 
quereis;" e nisto é fiel ao seu princípio de respeitar a liberdade de consciência. 

Se há os que crêem estar em erro, são livres para olhar a luz, que brilha para todo o mundo; 
aqueles que crêem estar na verdade são livres para afastar os olhos.  

Ainda uma vez, o Espiritismo tem um objetivo do qual não quer e não deve se afastar; sabe o 
caminho que deve a ele conduzir, e segui-lo-á sem se deixar extraviar pelas sugestões dos 
impacientes: cada coisa vem a seu tempo, e querer ir muito depressa, frequentemente, é recuar em 
lugar de avançar.  

Resposta de Kardec 





Sapatos: Qual está faltando? 

Encontrando um pé de 
sapato, saberemos qual é 
o outro, mesmo que não 
esteja ao alcance da 
visão. 



Elétrons – spin horário e antihorário 

+1/2 -1/2 

O mesmo ocorre 
com o spin do 
elétron. 



Diferença entre elétrons e sapatos 

Um elétron não tem o spin fixo até 
ser medido. 
 
Quando um elétron “escolhe” o 
sentido na medição o outro toma o 
sentido contrário. 



Einstein considera intragável 

Emaranhamento quântico 

Não localidade 

Ação fantasmagórica a distância 



Dois fótons, isto é, dois quanta de luz, emitidos 

simultaneamente, viajando em direções opostas e que 

estejam, de alguma forma, ligados uma ao outro, pode-se 

dizer que seus destinos estão entrelaçados. Nestas 

condições, qualquer alteração sofrida por um deles irá, 

automaticamente e imediatamente, acarretar a mesma 

mudança no outro, independente da distância em que se 

encontrem ou de qualquer obstáculo entre eles. 

 

Outro exemplo 



fótons 

entrelaçados 

(a) (b) 



Emaranhamento quântico 

Partículas originárias de um único 
evento são entrelaçadas. 

 



O Big Bang 

Como toda matéria do universo surgiu de 

um único evento, toda a matéria, portanto, 

pode ser emaranhada. 



 A pessoas se preocupam com o fim do mundo, mas nem 

sonham que pode haver o fim do universo; 

 No início do universo surgiu a matéria, mas também deu 

surgimento a igual quantidade de anti-matéria; 

 Nos primeiros momentos houve o aniquilamento de parte 

desta matéria e anti-matéria; 

 A grande questão hoje é: Onde está a anti-matéria? 

 Deve existir um universo semelhante ao nosso constituído 

de anti-matéria e se encontrar com o nosso universo haverá 

o aniquilamento de ambos. 

CURIOSIDADE 
Fim do mundo ou do universo? 



A Quaternidade Universal 

Fluido 
Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 



Os espíritos 

Fluido Cósmico 

Espírito 

Deus 

Espírito Espírito Espírito Espírito Espírito 

Origem comum 

Fluido 
Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 



“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

de toda a tua alma e de todo o teu espírito; este o 

maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o 

segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo, 

como a ti mesmo. - Toda a lei e os profetas se 

acham contidos nesses dois mandamentos.”  

Jesus 
ESE, Cap. XI 

(Mateus, cap. XXII, vv. 34 a 40) 

A lei 



2. ... o homem (doutor da lei), querendo parecer que era um 

justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo?  

Jesus, tomando a palavra, lhe diz: 

- Um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em 

poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos 

e se foram, deixando-o semimorto.  

- Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo 

mesmo caminho, o viu e passou adiante. - Um levita, que 

também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou 

igualmente adiante. 

Quem é nosso próximo? 



- Mas, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde 

jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de 

compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas 

feridas e as pensou; depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o 

a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou dois 

denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem 

deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te 

pagarei quando regressar. 

 

Quem é nosso próximo? 



Jesus perguntou: Qual desses três te parece ter sido o 

próximo daquele que caíra em poder dos ladrões?  

 
 

Quem é nosso próximo? 

O doutor respondeu:  

Aquele que usou de misericórdia para com ele.  

 

Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo.  

ESE Cap. XV 
Lucas, cap. X, vv. 25 a 37 



O nosso próximo não é qualquer um ou todos, 
mas aqueles que agem conosco conforme agiriam 

consigo mesmos 

 e 

aqueles para quem agimos como 

 gostaríamos que agissem conosco. 

 

(Amar ao próximo como a si mesmo.) 

Quem é nosso próximo? 



2. “Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos 
reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam 
os que os amam? - Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo 
fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a 
gente de má vida? - Se só emprestardes àqueles de quem possais 
esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as 
pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para auferir a 
mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, 
fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. 

 

Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do 
Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. - Sede, 
pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso 
Deus.”  

ESE Cap. XII 
Lucas,  cap. VI, vv. 32 a 36. 

Ampliar o conceito de “próximo” 



Percebe-se, portanto, que as 

mentes não são emaranhadas por 

igual, mas deve existir uma 

gradação e diferenças de 

qualidade.  

Hierarquização de 
“mentes emaranhadas” 



9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro 
ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse 
fogo sagrado. E fato, que já haveis podido comprovar 
muitas vezes, este: o homem, por mais abjeto, vil e 
criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto 
qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto 
tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes 
proporções... 

Fénelon. 

ESE Cap. XI 

Hierarquização de 
“mentes emaranhadas” 



DEUS (AMOR) 

Nível 1 

Nível 2 

Nível n – nível das pessoas de “má vida” 

Hierarquização de “mentes emaranhadas” 



DEUS (AMOR) 

Hierarquização de “mentes emaranhadas” 



Hierarquização de “mentes emaranhadas” 
Tipos de emaranhamento 

 Linhas horizontais: sintonia psíquica; 

 

 

 Linhas inclinadas: ação psíquica. 

 Níveis mais elevados para os mais baixos: ação 

direta ou consciente (intervenção); 

 Níveis mais baixos para os mais elevados:  ação 

indireta ou inconsciente (preces, pedidos, etc.). 



O que significa  
“amar o teu próximo como a ti mesmo”? 

 Fazei aos homens tudo o que queirais que eles 

vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os 

profetas.  

 

 Tratai todos os homens como quereríeis que 

eles vos tratassem. 



Todos... 

Incluindo os menos prováveis tais 
como os seres “inferiores” da 
criação (animais e vegetais). 

 

Quem deve ser o nosso próximo? 



Para Jesus todos nós somos 

seus próximos, mas Jesus 

não é o próximo de todos. 



“Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar 

pequeno como esta criança será o maior no 

reino dos céus - e aquele que recebe em meu 

nome a uma criança, tal como acabo de dizer, 

é a mim mesmo que recebe.”  

ESE, Cap. VII 
(Mateus, cap. XVIII, vv. 1 a 5.) 

Como fazer para Jesus ser nosso 
próximo? 



“Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos 

com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? - 

Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos; ou despido e te 

vestimos? - E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos 

visitar-te? - O Rei lhes responderá:  

Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes 

mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes.” 

 

ESE, Cap. VII 
(Mateus, cap. XXV, vv. 31 a 46.) 

Como fazer para Jesus ser nosso 
próximo? 



“Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e 

não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto 

ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? - Ele então lhes 

responderá:  

Em verdade vos digo: todas a vezes que faltastes com a assistência a 

um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo.” 

 

ESE, Cap. VII 
(Mateus, cap. XXV, vv. 31 a 46.) 

Como fazer para Jesus ser nosso 
próximo? 



Fim 
Aranhas em árvores no 

Paquistão devido a enchentes.  


