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Exemplo: Espíritos que não se consideram mortos
• Os espíritos superiores não vieram dizer antecipadamente: «Há 

espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre…» 
• Provocaram  a  manifestação  de  espíritos  desta  categoria  para 

que os observássemos. 
• Tendo-se  visto  espíritos  incertos  quanto  ao  seu  estado, 

julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se 
a regra. 



Exemplo: Espíritos que não se consideram mortos
• A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não 

era excepcional, que constituía uma das fases da vida espírita; 
• Estudou-se todas as variedades e as causas de tão singular ilusão.

• Reconheceu-se que:
• Tal situação é própria de espíritos pouco adiantados;
• Peculiar a certos gêneros de morte; 
• É  temporária,  podendo,  todavia,  durar  semanas,  meses  e 

anos. 



Exemplo: Espíritos que não se consideram mortos
• Foi assim que a teoria nasceu da observação. 
• O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da 

doutrina.



Por que o entendimento desta abordagem é 
necessário?



ESE Cap. IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 

1. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a Terra.

2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de 
Deus.

Brando: dócil, afável

Pacífico: que deseja a paz



ESE Cap. IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 

• Mundo de expiações e provas são processos educacionais.

• Um aluno que é reprovado, não é punição, mas processo educativo.

• Cabe ao aluno reprovado reconhecer suas falhas e se empenhar mais.

• O mundo de expiações e provas é semelhante ao aluno reprovado.

• Servem  para  que  possamos  reconhecer  nossos  falhas  para  nos 
esforçarmos no sentido que nos cabe.



ESE Cap. IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 

• Ao aluno reprovado, o professor indica as falhas;

• Na expiação e provas é o próprio espírito quem identifica as 
próprias falhas.

• A orientação,  seja  através  dos  estudos  e  dos  colegas  de 
caminhada,  serve  de  guia,  mas  com  a  certeza,  apenas  o 
próprio indivíduo poderá dizer.



ESE Cap. IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 

• Brandos 

• Para  que  esta  avaliação  pessoal  seja  possível,  apenas  com 
brandura  manterá  a   mente  clara  nas  avaliações,  sem deixar  a 
revolta tomar conta.

• Uma mente revoltada é uma mente que não avalia corretamente.

• Somente os brandos possuirão a Terra no sentido de estes serão 
os que controlam o seu processo evolutivo na romagem terrena.



ESE Cap. IX - Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos 

• Pacíficos

• Aqueles que desejam a paz farão de tudo ao seu alcance para não 
criar atrito com seus colegas de caminhada terrena.

• Qual seria a melhor postura para não criar atrito com outras pessoas?

• Não fazer aos outros o que não gostaria que os outros lhe fizessem.

• Somente os pacíficos serão chamados filhos de Deus por cumprirem 
a lei segundo Jesus (amar ao próximo como a si mesmo).



A Revelação Espírita



A Revelação
20. - O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do 
mundo  espiritual  traz  consequências  incalculáveis  da  mais  alta 
gravidade; é todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto 
mais  importância,  quanto a  ele  hão de voltar  todos os  homens,  sem 
exceção.

O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-
se,  profunda modificação nos costumes,  caráter,  hábitos,  assim como 
nas crenças que tão grande influencia exerceu sobre as relações sociais.



A Revelação
20. … É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução 
tanto maior,  tanto mais poderosa,  quanto não se circunscreve a 
um povo,  nem a uma casta,  visto que atinge simultaneamente, 
pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os 
cultos.

Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira 
das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem 
e qual o laço que as liga entre si.
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