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O que significa “Ser Espírita”?

“Reconhece-se o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e 

“Reconhece-se o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e 
pelos esforços que emprega para 

domar suas inclinações más.”
Kardec

(ESE, Cap. XVII, Item 4)



O Ser Consciente, pg. 89
� Questão de alta complexidade para a criatura humana, o

dualismo do bem e do mal encontra-se ínsito na sua
psicologia interior, confundindo-a e perturbando-lhe, não
raro, o discernimento.raro, o discernimento.

� Com características metafísicas, na sua formulação
abstrata, essa dualidade concretiza-se nos atos do ser,
gerando fenômenos relevantes de consciência, que
contribuem para o equilíbrio ou a desordem psíquica, de
acordo com as suas respectivas manifestações.



O Ser Consciente, pg. 91
� Desenvolvendo, no entanto, a consciência que sai do torpor

de nível de sono sem sonhos, imediatamente começa a
perceber os valores que compensam e os que conflitam o
comportamento psicológico, impulsionando-o, embora
lentamente, para a adoção de conduta mental e física,lentamente, para a adoção de conduta mental e física,
idealista e comportamental do bem, tornando-se
instrumento útil no grupo social, que se promove e eleva-o
a estágio superior, permitindo-lhe aspirar sempre a mais e
melhor.

� Esse discernimento, que resulta da consciência em
libertação dos condicionamentos escravizadores, amplia a
capacidade para identificar o bem e o mal, predispondo-o à
eleição do primeiro em detrimento do outro.



O Ser Consciente, pg. 94
� Toda ação impositiva-castradora ou liberativa-insensata

trabalha em favor do desequilíbrio, da desintegração do
homem.

� A dinâmica das palavras de Jesus logrou conduzir
inumeráveis criaturas à realidade transcendente.

� Libertador por excelência, a ninguém impôs fardo,
asseverando que o Seu é leve e suave é a Sua forma de
julgar, analisar e compreender.



O Ser Consciente, pg. 95

Processos Naturais Processos Induzidos

Estrutura Orgânica e Psíquica

Processos Naturais Processos Induzidos

Desgaste orgânico, distonias 
emocionais e mentais da 

criatura humana, condições 
atmosféricas e insalubridade. 

Choques emocionais, estados 
inabituais de depressão e 

ansiedade, pressões 
psicossociais, econômicas e 

afetivas.



O Ser Consciente, pg. 96
� A própria constituição desses órgãos tem muito a ver com

as origens genéticas e, posteriormente, com os fatores
organizadores do lar, da família, do grupo social,
contribuindo decisivamente para as manifestações decontribuindo decisivamente para as manifestações de
saúde ou de desconserto.

� O ser, porém, em si mesmo trinitário — Espírito,
perispírito e matéria — é o resultado de largo processo de
educação e desenvolvimento, através das contínuas
experiências reencarnacionistas.



O Ser Consciente, pg. 96
� Em cada fase da vilegiatura, no corpo ou fora dele, o

Espírito conquista bênçãos que incorpora ao patrimônio
evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais
aquisições, que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de
energia positiva ou negativa que emite sem cessar.energia positiva ou negativa que emite sem cessar.

� Como conseqüência, cada criatura é especial, com reações
específicas e modelagem própria, embora semelhanças
profundas em umas, quão discordantes em outras.

� Esse logros da evolução refletem-se na constituição
orgânica, na emocional e na psíquica, selecionando genes e
valores que lhes facultem estabelecer os aparelhos
correspondentes e necessários para o prosseguimento da
evolução.



O Ser Consciente, pg. 97
Estrutura Orgânica e Psíquica

Expiação ProvaçãoExpiação Provação

Moldam o ser de maneira 
irreversível, decorrente dos atos 

de rebeldia: suicídio, 
homicídio, perversidade, 
luxúria, concupiscência, 

avareza, ódio, etc.

Corretivos temporários que 
servem de advertência à insânia 
ou à comodidade, ao erro ou ao 
vício, facultando a reconquista 
da harmonia mediante esforço 
justo de recomposição interior.



Constituintes

Origem comum



A Lei segundo Jesus

1. “Amar a Deus sobre todas as coisas”

2. “Amar ao próximo como a si mesmo”
ESE, Cap. XI, item 1ESE, Cap. XI, item 1

Quem é o nosso próximo?

O que significa amar ao próximo como a 
si mesmo?



Quem é nosso próximo?
�Um homem foi atacado por ladrões deixando-o semimorto;

�Um sacerdote o viu e passou adiante.

�Um levita o viu e passou igualmente adiante;

�Um samaritano o viu e foi tocado de compaixão;�Um samaritano o viu e foi tocado de compaixão;

�Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele;

�No dia seguinte pagou o hospedeiro para trata muito do homem.

�Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em
poder dos ladrões?

�Aquele que usou de misericórdia para com ele.

�“Faze o mesmo”, diz Jesus. (S. LUCAS, cap. X, vv. 25 a 37.)



Quem é o nosso próximo?

Todos...Todos...
Incluindo os menos prováveis, tais Incluindo os menos prováveis, tais Incluindo os menos prováveis, tais Incluindo os menos prováveis, tais 

como os seres “inferiores” da criação como os seres “inferiores” da criação 
(animais e vegetais).(animais e vegetais).



Amar o próximo como a si mesmo

� Até que ponto estamos em condições de avaliar o
mandamento?

� O que significa “Amar a si mesmo”?

� O quanto é amor e respeito por si mesmo?

� O quanto é orgulho, vaidade e personalismo?

� Temos condições de diferenciar?



Lembremos que...

“O céu e a Terra não passarão, sem que “O céu e a Terra não passarão, sem que 
tudo o que se acha na lei esteja tudo o que se acha na lei esteja tudo o que se acha na lei esteja tudo o que se acha na lei esteja 

perfeitamente cumprido.”perfeitamente cumprido.”



Amar a si mesmo
� O quanto eu me amo?

� Será suficiente para amar ao próximo e estar em
conformidade com a Lei?

Eu possuo uma certa “quantidade” de amor por mim� Eu possuo uma certa “quantidade” de amor por mim
mesmo. Será suficiente?

� Se não for suficiente, como fazer para seguir meu
processo evolutivo?

� Como amar o próximo ainda mais?

� Mas a lei diz que tenho que amar como o mim
mesmo...



O que significa amar ao próximo 

como a si mesmo?

� Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos
façam, pois é nisto que consistem a lei e os
profetas. (S. LUCAS, cap. VII, v. 12.)profetas. (S. LUCAS, cap. VII, v. 12.)

� Tratai todos os homens como quereríeis que eles
vos tratassem. (S. LUCAS, cap. VI, v. 31.)



Jesus e nós
� Jesus

� Muito amor por si mesmo e pelo próximo;

� Conhecimento apurado entre o certo e o errado.

� Nós

� Pouco amor por si mesmo e pelo próximo;

� Conhecimento duvidoso entre o certo e o errado.



Jesus e nós
� Atitudes ainda aceitáveis para nós, não o seriam

para Jesus.

Mesmo se fizéssemos aos outros apenas o que� Mesmo se fizéssemos aos outros apenas o que
gostaríamos que fizessem para nós mesmos, ainda
assim faríamos coisas que Jesus não faz.

� Como, então, cumprir a Lei?



Moral (Dicionário Michaelis)
� Que procede conforme à honestidade e à justiça.

Parte da Filosofia que trata dos atos humanos, dos
bons costumes e dos deveres do homem em
sociedade e perante os de sua classe.sociedade e perante os de sua classe.

�� MoralMoral CristãCristã:: a moralidade que em si contém os
preceitos evangélicos;

�� MoralMoral PúblicaPública:: designativo dos preceitos gerais
de moral que devem ser observados por todos os
membros da sociedade.



Moral Cristã
� Ensinamentos trazidos por Jesus durante sua estada no

planeta há mais de dois mil anos.

� Considerando Jesus o tipo mais perfeito para servir de� Considerando Jesus o tipo mais perfeito para servir de
exemplo (LE, questão 625), então seus ensinamentos
estavam prontos e teriam um caráter perene, isto é,
seriam decorrentes de um nível de conhecimento que
transcenderiam o tempo.



Moral Pública
� Decorrente de uma longa sequência de eventos que,

através da experiência, as regras são definidas e
estabelecidas para a relação em sociedade, regendo
comportamento para o bem viver.comportamento para o bem viver.

� A experiência, decorrente de erros e acertos, e novas
necessidades devido ao desenvolvimento intelectual,
funcionariam como diretrizes para melhor corrigir
eventuais falhas no sistema.



Comparação
� Moral Cristã

� Expressão das Leis de Deus.

� Moral pública

� Conhecimento limitado; fragilidade dos
conceitos considerados; novas situações.

� Caráter temporário, cuja duração dependerá do
interesse dos integrantes da sociedade em
aprimorar as regras estabelecidas.



Dois tipos de moral

Moral Cristã
Baseada em leis 

imutáveis.

Conceitos incompatíveis???

Moral Pública
Baseada em leis 

mutáveis.



Moral (O Livro dos Espíritos)
� 629. Que definição se pode dar da moral?

� “A moral é a regra de bem proceder, isto é, de
distinguir o bem do mal. Funda-se na
observância da lei de Deus. O homem procedeobservância da lei de Deus. O homem procede
bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque
então cumpre a lei de Deus.”

Em suma: Tratai todos os homens como quereríeis 
que eles vos tratassem. (S. LUCAS, cap. 
VI, v. 31.)



Moral (LE questão 629)
� A lei de Deus descreveria a moral de caráter

imutável.

Como a humanidade ainda não atingiu o nível� Como a humanidade ainda não atingiu o nível
evolutivo suficiente para apreender o significado
destas leis, Jesus veio trazer a explicação de
conceitos tão elevados para um entendimento
mais humano .



Leis de Deus e Leis humanas

O aprimoramento das leis humanas O aprimoramento das leis humanas 
mutáveis conduzirá, forçosamente, mutáveis conduzirá, forçosamente, mutáveis conduzirá, forçosamente, mutáveis conduzirá, forçosamente, 

às leis imutáveis.às leis imutáveis.



O que significa amar ao próximo 

como a si mesmo?

� Conceito imutável descrito com conceito mutável.

� O homem comum somente pode elaborar� O homem comum somente pode elaborar
pensamentos comportamentais correlacionando
com o que lhe é conhecido – as leis humanas.

� As palavras de Jesus não estavam limitadas ao
conhecimento da época, devem ser aplicadas
ontem, hoje e sempre, o que as tornam imutáveis.



O que significa “Ser Espírita”?
Esforço em domar suas 

inclinações más

Aprimora 
Auto-conhecimento

Melhor  condição de 
saúde física e mental.

Melhor relação com o próximo 
em não fazer o que não gostaria 

que os outros lhe fizessem.

Aprimora 
conhecimento entre 

o bem e o mal.



FimFim


