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Sobre este livro
Partindo do princípio, este livro visa explicar ao leitor,
no formato de perguntas e respostas, alguns
preceitos básicos do espiritismo, sua visão do divino,
do mundo, da vida e do pós-vida. O objetivo é expôr
ao leitor o que é o espiritismo e como ele entende
questões básicas sobre a existência, usando como
fonte principal o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec,
de 1857.
Nós espíritas utilizamos a Bíblia e o chamado “Codec
de Kardec” (Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, A
Gênese, Céu e Inferno e O Evangelho Segundo o
Espiritismo, todos escritos e publicados por Allan
Kardec) como norte para nossos estudos, observando
com atenção tudo o que é publicado além disso
dizendo ser “espírita”, tendo em mente que nada
deve divergir do ponto de vista moral passado por
Jesus na Bíblia e dos posteriormente revelados pelos
espíritos de luz à Kardec.
Entretanto, para aquele que não é espírita mas tem
curiosidade sobre o que pensa o espiritismo acerca de
determinado assunto, pode ser um tanto massante
ler todo o Codec de Kardec sem a certeza de que
aquilo lhe agradará ou não. Dai surgiu a ideia deste
livro. Algo simples e rápido, que busca introduzir ao
leitor o conhecimento espírita para assim lhe sanar
dúvidas e despertar sua curiosidade.
2

Tenha em mente que este livro é introdutório, não
indo muito a fundo nos assuntos abordados. Com
respostas simples de fácil compreensão, seu objetivo
é sanar dúvidas corriqueiras a respeito do espiritismo
e do que ele nos ensina. Para mais detalhes acerca
de cada assunto, sugiro a leitura de O Livro dos
Espíritos, onde estas questões são abordadas de
forma mais detalhada e profunda.
Espero que este pequeno livro (ou livreto, como
preferir) sane suas dúvidas e instigue sua mente a
buscar ainda mais.
Boa leitura.
André Moura Nogueira.
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Sobre o divino
1 - Quem é Deus?
Deus é o criador de tudo. Inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas.
2 - Qual a prova da existência de Deus?
Na física é dito: “não há efeito sem causa”.
Procure a causa de todas as coisas e a razão lhe
dirá que Deus existe. Pois em dado momento,
entenderá que a minúscula molécula ou o menor
átomo, precisa ter vindo de algum lugar.
3 - Mas o que dizer do Big Bang?
Deus criou o Universo, como ele fez, não
sabemos. Ainda assim, assumir que o nada
originou algo que criou tudo é um tanto absurdo,
para não dizer engraçado. Ainda que este evento
tenha existido, é necessário que tenha sido criado
por alguém.
4 - Deus seria um ser pensante ou seria,
como dizem alguns, uma “força” ou
“energia” resultante do Universo, da
natureza?
Se Deus fosse uma energia ou força, não seria
causa, seria efeito. Ainda haveria necessidade de
uma causa primária. Portanto, não seria Deus.
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Sendo uma “energia” ou “força”, não seria
“alguém”. Deus seria uma “coisa” e ainda haveria
a necessidade de uma inteligência tê-lo gerado.
Querer entender a origem de Deus quando não se
conhece em sua totalidade os animais que pisam
na terra ou que mergulham no fundo do mar, é
ser muito pretensioso. A razão diz que Deus
existe, que é inteligente. Querer ir além disso, no
momento, só serviria para alimentar o ego por
acreditar conhecer tudo. Assim como os sábios de
antigamente, que eram egocêntricos a ponto de
não aceitar a Terra redonda, jurando que a
mesma era achatada e que o Sol era apenas uma
bolinha de fogo girando em torno de nós.
Tudo nos será revelado na medida que
conquistarmos a humildade e a capacidade de
entender, mental e moralmente. Tudo em seu
tempo.
5 - O que pensar do panteísmo (tudo no
Universo, todas as forças da natureza, todas
as formas de vida em todos os planetas,
juntas, compõem Deus) ?
Novamente haveria a necessidade de uma causa
primária.
O homem é tão pretensioso que já que não
compreende o poder de Deus, quer ser um
pedacinho dEle. Ainda assim, tudo teria surgido
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do nada, sustentando ainda o absurdo.
6 - O que dizer de Jesus Cristo?
Jesus é o ser de mais pura luz que já pisou na
Terra. Ele participou da criação de nosso planeta
e sempre observou a humanidade, vindo à Terra
como homem quando julgou necessário. Enviado
por Deus, Jesus veio nos mostrar sua verdadeira
Lei. Não a lei da guerra, da conquista material, da
riqueza. Mas a lei do amor, da união, do
companheirismo, da caridade! Jesus é um modelo
a ser seguido. Líder da Terra, elo mais íntimo
entre o homem e Deus.
7 - Mas então e Maomé, Buda etc? Seriam
exemplos enviados por Deus, como Jesus?
Jesus, líder da Terra, certamente tratou de enviar
espíritos de luz para nos ajudar, propagar a lei do
amor de Deus. Alguns antes de sua vinda a Terra
como homem, outros depois dela. Entretanto,
Jesus é superior a estes, que merecem total
respeito, mas que ainda que sejam espíritos de
luz não chegam a pureza de Jesus e a
comunicação deste com Deus.
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8 - Um dia poderemos compreender as
coisas de Deus e toda sua criação?
Evidente. Porém não no nosso estado atual.
Nosso espírito, quanto mais evoluído, mais
capacidade de compreensão terá. Conheceremos,
gradativamente, mais e mais sobre Deus e suas
infinitas criações. Porém, tudo no seu tempo e de
acordo com nossa capacidade.
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Sobre a origem de tudo
9 - O Universo sempre existiu, como Deus?
Se sempre existisse, não teria sido Deus o seu
criador.
10 - Podemos conhecer o modo de criação
dos mundos?
Apenas podemos compreender, por agora, que
são criados a partir do aglomerado da matéria
existente no Universo.
11 - Quando a Terra começou a ser
povoada?
No princípio, era tudo caos. A matéria estava
unida, fundida e então, cada coisa foi tomando
seu lugar em um processo que a nós humanos
parece bastante longo. Germes aguardaram o
momento certo de se desenvolverem e darem
origem aos seres capazes de viver no ambiente
proposto. A evolução destes seres jamais sessou,
assim como a Terra que evolui para abrigar as
novas e mais avançadas formas de vida. Aliás, é
importante dizer que TUDO no Universo evolui.
Tudo avança, enquanto novos mundos são
sempre criados, outros, mais antigos, evoluem e
dando lugar aos “novatos”.
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12 - Estes germes estavam onde antes da
criação da Terra ou antes do momento
propício para virem à ela?
Dispersos de forma fluídica no Universo, entre os
espíritos ou em outros planetas, aguardando o
momento de serem enviados para a Terra pelos
agentes encarregados de sua evolução (espíritos
iluminados a serviço de Deus).
13 - Os seres humanos também vieram
destes germes?
Evidente. Os humanos vieram no tempo certo,
quando a Terra era capaz de abrigá-los. Evoluindo
desses germes.
14 - Mas e Adão e Eva?
Estes não foram os primeiros humanos.
Entenda, a Bíblia foi escrita a muito tempo. Para
a compreensão das pessoas naquele tempo,
foram necessárias inúmeras metáforas, pois se
fosse explicado de forma científica, jamais
compreenderiam.
Quando se diz que o homem foi criado do barro,
é uma metáfora. Hoje sabemos que o barro/argila
de milhões de anos atrás era o ambiente onde
germes viviam e se reproduziam, seguros
enquanto aguardavam melhores condições na
Terra. Dizer que o homem vem do barro nada
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mais é do que dizer que vem dos germes que
viviam ali, mas que o homem antigo jamais
compreenderia.
15 - Todos os planetas podem abrigar vida?
Sim. Mas muitos abrigam formas de vida muito
diferentes das que conhecemos. Seres muito
primitivos (germes por exemplo), seres mais
avançados, porém sem racionalidade (como
dinossauros de outrora, ou mesmo animais como
os conhecemos hoje), seres equivalentes a nós
em capacidade física e mental, mais atrasados
(como os homens das cavernas) ou muito mais
avançados que nós. Cada tipo de ser no ambiente
mais apropriado para sua existência.
Gradativamente os planetas evoluem e passam a
servir de morada para seres mais adiantados.
Como a Terra dos dinossauros que deu lugar a
Terra do mamíferos gigantes e hoje tem a raça
humana como a mais avançada...
Tolo é aquele que acredita que o que existe na
Terra é a única forma de vida possível no
Universo. Muito não podemos compreender.
Jamais entenderíamos como um peixe respira
dentro d'água se não pudéssemos examinar suas
entranhas.
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16 - Os planetas mais distantes das estrelas
de seus sistemas estelares sofrem com a
ausência de luz e calor. Como pode viver um
ser nestes ambientes?
A dependência dessa energia pode não ser
comum para todas as formas de vida. Há a
eletricidade, que desempenha papéis diferentes e
inimagináveis a nós de acordo com o meio ao
qual é exposta. Há também diferentes processos
químicos capazes de gerar energia para os seres.
Recentemente foram encontradas no subterrâneo
de nosso próprio planeta, bactérias que vivem
graças ao gás metano, extremamente tóxico para
os seres humanos*. O Universo guarda muito
mais do que podemos supor em nossas teorias.

* Fonte: http://www.biotec-ahg.com.br/index.php/acervo-dematerias/meioambiente/371-descoberta-bacteria-que-consome-gas-causadordo-efeito-estufa
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Sobre o espírito
17 - O que é o espírito?
Principio inteligente que habita o Universo.
18 - Qual seria a definição da matéria?
Veículo utilizado pelo espírito. Seu instrumento.
Nem sempre detectável pelos olhos e
instrumentos imperfeitos de nós humanos.
19 - O espírito é independente da matéria
ou é uma propriedade desta, como as cores
são propriedades da luz?
É independente. Mas é necessária a união de
ambos para dar inteligência a matéria.
20 - Podemos conhecer ou nos comunicar
com um espírito sem matéria?
Sem dúvidas. Através do pensamento, da
manifestação mental.
21 - Então há duas propriedades no
Universo? Espírito e matéria?
De certo modo, sim. Acima destas está Deus.
Entretanto, há o chamado Fluído Universal, que
faz a comunicação entre a matéria e o espírito.
Isso porque a matéria como a conhecemos é
grosseira demais para que o espírito exerça
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controle sobre ela. Então este fluído auxilia no
domínio do espírito sobre a matéria. Ele pode se
alterar, tal qual a matéria e seus diferentes
estados. Ele faz isso através da intervenção do
espírito sobre ele e assim pode originar diferentes
coisas, das quais nem podemos imaginar.
22 - Este fluído seria a eletricidade?
Podemos dizer que fluído elétrico seria uma
variação do Fluído Universal, assim como o fluído
magnético e outros. O Fluído Universal é alterável
e se apresenta de diferentes formas.
23 - O espírito tem corpo independente?
O espírito tem um “corpo” fluídico, feito a base do
Fluído Universal, chamado de perispírito.
24 - Este perispírito tem forma?
É fluídico com seu estado podendo ser alterado
(hora mais denso, hora mais etéreo...)
25 - Para que serve este perispírito?
Estabelecer a comunicação entre espírito e
matéria.
26 - Espíritos reencarnam?
Sim, para corrigir seus erros, acumular
experiências e assim evoluir.
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27 - Podemos reencarnar em outros
mundos?
Sim, a medida que evoluímos, encarnamos em
corpos diferentes, cada vez mais avançadas, que
habitam mundos mais evoluídos que o nosso.
Seres que não são tão limitados como nós na
Terra... Da mesma forma como, certamente,
encarnamos anteriormente em seres mais
grosseiros do que os que somos hoje.
28 - Existem então espíritos de diferentes
graus de evolução?
Sim, embora não exista uma divisão exata, como
níveis. Mas podemos dividir em três grupos para
melhor compreensão:
Espíritos impuros, que gostam do mal e o fazem
com satisfação.
Espíritos em evolução, que compreendem o mal
que fazem e se arrependem, buscando sempre
evoluir, mas que infelizmente ainda estão
passíveis de erro.
Espíritos puros, que não erram mais. Estão livres
de corpos materiais e praticam o amor de Deus
em sua plenitude.
29 - Existem anjos e demônios?
Anjos nada mais são do que espíritos puros que
servem a Deus e possuem a missão de nos guiar,
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nos ajudar, segundo a vontade de Deus.
Demônios são espíritos atrasados, que praticam o
mal e gostam de fazê-lo.
30 - Mesmo os chamados demônios, podem
evoluir?
Certamente! Nada mais são do que espíritos,
como todos nós. Porém, praticam o mal por
serem pouco evoluídos moral e espiritualmente.
Eles sempre terão a oportunidade de evoluir,
buscar conhecimento, fazer o bem. Uns demoram
mais, outros demoram menos, vai da vontade de
cada espírito querer evoluir e trabalhar para isso.
Que justiça faria Deus se condenasse seres ainda
ignorantes ao sofrimento eterno? Deus é
misericordioso. Além disso ele nos criou e
conhece sua criação. Como um pai que estende a
mão para o filho quando este se arrepende do
que fez e quer finalmente amadurecer, Deus
sempre estará disposto a nos ajudar, desde que
façamos por onde.
31 - Por que existem os espíritos bons e
maus?
O mal é a ausência de Deus. A ignorância nos
afasta do Pai. Quanto menos evoluído o espírito
é, mas suscetível a erros ele está. Conforme
buscamos evolução (que nada mais é do que o
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afastamento dos pensamentos e sentimentos
materialistas) mais nos aproximamos de Deus.
Dito isto, é possível afirmar que espíritos ruins
nada mais são do que seres em um grau ainda
atrasado de evolução, que sentem prazer na
prática do mal, pois devido a sua ignorância,
estão distantes do amor de Deus e apegados aos
sentimentos materialistas.
Já os espíritos evoluídos, se caracterizam pelo
desapego do material. Pela compaixão pelo
próximo e amor a Deus. Os que cumprem em sua
plenitude os mandamentos de Jesus (“Amai a
Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo
como a ti mesmo”). Estes, sabendo a importância
do amor ao próximo e reconhecendo que os
menos evoluídos precisam de apoio incondicional
para que cresçam, praticam o bem.
32 - Existem espíritos que já nascem bons
(os chamados anjos)?
Veja, todos os espíritos começam suas vidas na
ignorância, como as crianças de nosso mundo.
Todos nascem suscetíveis ao erro. Todos eles
evoluem, cada um em seu tempo (uns demoram
mais, outros demoram menos. De acordo com a
vontade e empenho de cada um). Os chamados
anjos, nada mais são do que espíritos evoluídos,
que passaram por todo o processo de evolução e
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agora estão próximos a Deus.
33 - Por que Deus não nos fez sábios e
bondosos de uma vez?
Se Deus o fizesse, primeiramente, não haveria
merecimento. Você não teria feito nada para
conquistar sua sabedoria. Deus trabalha
incessantemente e esta é a lei geral do Universo:
trabalho. Trabalhe e crescerá.
Trabalho não é só esforço braçal e assalariado.
Trabalho é um esforço (físico/mental/espiritual)
em prol de alguma coisa. Ajudar ao próximo, por
exemplo, é um trabalho, embora não precise ser
assalariado. Neste caso o “pagamento” é a
satisfação por fazer o bem.
Precisamos trabalhar para merecer pois do
contrário não daríamos valor ao o que temos.
Quanto a nos fazer bondosos... Se Deus cortasse
de nós a capacidade de entender o mal, não
seríamos livres. Seríamos robôs programados
para sua vontade, sem escolhas.
Veja, Deus pode aparecer nos céus e dizer que
Ele é Deus ! Então talvez acabassem os
assassinatos na Terra ou os roubos... Mas será
que as pessoas fariam isso por amor ao próximo
e a Deus ou fariam por medo de serem punidos
pelo Todo Poderoso? Deus seria um ditador, não
um pai. Não haveria felicidade ou liberdade,
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haveria medo e rancor no coração de cada um.

Sobre o espiritismo
34 - Quando surgiu o Espiritismo?
A prática de comunicação com os espíritos é
muito antiga. Mas foi só no século XIX que Allan
Kardec publicou o que é chamado de Codec
Espírita (conjunto de livros onde o mesmo reuniu
as revelações dadas pelos espíritos) constituído
pelos livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos
Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Céu e Inferno e A Gênese, que junto a Bíblia,
formam a base de toda a doutrina espírita.
Kardec teve o trabalho de pesquisar, reunir e
sintetizar diferentes textos dados pelos espíritos,
sendo assim chamado de O Codificador.
O Livro dos Espíritos foi o primeiro do Codec.
Elaborado na forma de perguntas e respostas, o
livro é o marco para o início da doutrina que Allan
Kardec chamou de “Espiritismo” por ser a
“doutrina dada pelos espíritos”.
35 - Quem foi Allan Kardec?
Seu nome era Hippolyte Léon Denizard Rivail. Foi
um professor francês, também tradutor e autor,
discípulo do célebre Johann Heinrich Pestalozzi.
Investigou fenômenos paranormais, sendo um
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dos pioneiros neste tipo de pesquisa, reunindo
material junto a diferentes médiuns para a
publicação dos diversos livros espíritas que
escreveu.
Para separar os frutos de suas pesquisas do
trabalho feito como professor, Rivail adotou o
pseudônimo de Allan Kardec para assinar suas
obras com conteúdo espírita. Escolheu este nome
pois um espírito o havia revelado que em outra
vida, no tempo das Gálias, haviam sido próximos
e seu nome a época era Allan Kardec.
Para saber mais sobre Allan Kardec, veja sua
biografia em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
36 - O que é proibido pelo Espiritismo?
Nada. O espiritismo não julga, não proíbe.
Seguimos os ensinamentos de Jesus: “amai a
Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo
com a ti mesmo.” Somos livres para fazer o que
quisermos, cabendo a cada um de nós julgar
nossos próprios atos. Será que o que fizemos
agrada a Deus? Será que eu estou fazendo mal a
alguém com isso?
Este questionamento deve ser interno e íntimo.
Cabendo a cada um de nós nos questionarmos
sobre o certo e o errado.
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37 - Como se define o Espiritismo?
Seria uma ciência filosófica cristã. Ciência no
sentido de questionar os fenômenos espirituais.
Filosófica quando os explica e cristã por crer nos
ensinamentos de Jesus.
38 - Umbanda, Quimbanda, Candomblé...
São espiritismo?
Não. Estas são religiões, com cultos, que em
nada se assemelham com o espiritismo.
Há uma diferença grande entre Espiritismo e
Espiritualismo.
Espiritismo é alicerçado na Bíblia e nos livros do
Codec Espírita. Espiritualismo é toda a crença que
crê na existência de espíritos eternos que
animam a matéria. Sendo assim, essas religiões
(assim como outras como o catolicismo,
protestantismo, hinduísmo etc) são
espiritualistas, mas não espíritas.
39 - Como diferenciar estas religiões do
Espiritismo?
O Espiritismo não possui altares em seus centros.
Não fazemos cultos, apenas reuniões de estudo,
palestras... Não usamos ou fazemos velas,
esculturas, pinturas, incensos, defumadores,
azeite, mirra, óleos de qualquer espécie,
amuletos, danças, músicas, roupas especiais,
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rituais, sacrifícios, promessas, despachos,
oferendas etc.
Também não usamos termos como “cavalo”,
“mesa branca”, “orixás”, “santos”, “pai de santo”
etc. Não dividimos centros com outras religiões
como “segunda-feira, reunião Espírita. Terçafeira, Umbanda...”.
Se qualquer uma destas coisas for encontrada em
um “centro”, você não está em um Centro
Espírita.
40 - É preciso ser espírita para evoluir e ser
salvo?
Não. Espiritismo não é religião, e sim uma
filosofia. Por isso tratamos de não ser
confundidos com as várias existentes.
Acreditamos nos ensinamentos de Jesus e no
Codec reunido por Kardec. Assim, estudamos o
fenômeno espírita a fim de nos aprofundarmos no
assunto e conhecermos o mundo espiritual na
medida de nossa capacidade exercendo sempre
os mandamentos de Jesus Cristo.
41 - Preciso me batizar para ser espírita?
Não. O Espiritismo não faz rituais.
Acreditamos que o batismo tal como é relatado
na Bíblia é simbólico. Nele, João Batista
convidava o povo a adorar a Deus e a submersão
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em águas era uma espécie de representação
onde era pedido o perdão pelos seus pecados e
firmado o compromisso de buscar a evolução
pessoal e a prática do bem segundo as leis de
Deus.
42 - O Espiritismo crê na reencarnação,
certo? Para que reencarnamos segundo o
espiritismo?
Sim, cremos. Ela serve para corrigir nossos erros
e buscarmos conhecimento.
Todos nós encarnamos várias vezes.
43 - O espírito tem sexo, havendo espíritos
masculinos e femininos?
Não.
44 - Mas existem espíritos que encarnem
apenas como homens ou apenas como
mulheres?
Não. Todos encarnamos de todas as formas
possíveis para acumularmos conhecimento de
tudo.
Se apenas vivêssemos como mulheres, não
conheceríamos o mundo dos homens. Ou se
fossemos homens, não conheceríamos a
realidade das mulheres. Da mesma forma que
precisamos viver junto dos menos favorecidos
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para entendermos as suas dificuldades e junto
dos ricos para compreendermos suas obrigações
e tentações.
Nossas vidas trazem experiências que devemos
acumular. Em uma escola, avançamos os anos
conforme aprendemos o conteúdo proposto e se
falhamos em nosso aprendizado, repetimos de
ano. De forma semelhante funciona a mecânica
da reencarnação. Por isso, uns reencarnam mais
vezes, outros reencarnam menos, mas todos
reencarnam muitas vezes para conhecer tudo
quanto possível.
45 - O Espiritismo crê apenas nos livros do
Codec e na Bíblia?
Estes livros para nós, são como um norte.
Conforme o tempo passa, mais e mais é revelado
ao homem de acordo com sua evolução
moral/espiritual e com o aumento de sua
capacidade de compreensão. Sendo assim, o
Espiritismo está em constante aprimoramento de
suas ideias.
Observamos sempre o que nos é passado por
outros autores comparando com o que há nos
ensinamentos de Jesus e no Codec reunido por
Kardec. Assim, aquilo que diverge destes
ensinamentos e os contradiz, é descartado. Pois a
verdade é apenas uma e não pode ser
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substituída, apenas detalhada.
46 - Qualquer um pode participar de um
Centro Espírita?
Sim. Os centros possuem atividades para todos,
de modo que ninguém fique de fora. Não existem
rituais ou provas para fazer parte de um centro.
47 - O Espiritismo apoia a comunicação com
o mundo espiritual ou apenas o estuda?
A base da doutrina espírita foi obtida graças a
comunicação com o mundo espiritual. Desde os
autores dos vários livros da Bíblia (“inspirados
por Deus”) até Allan Kardec, vemos sempre a
comunicação entre o mundo material (ao qual
nos encontramos agora, encarnados) e o mundo
espiritual. Dessa forma é que podemos aprender
cada vez mais sobre Deus, sobre o Universo e
sobre os espíritos. Pois é essa comunicação que
nos permite vislumbrar aquilo que com nossos
olhos carnais não podemos ver. Entretanto, esta
comunicação não deve ser buscada por qualquer
um ou realizada pela simples vontade de “falar
com um falecido”. Isso porque espíritos ruins, que
praticam o mal, podem se aproximar e lhe
enganar, contando-lhe mentiras ou lhe fazendo
mal. Inclusive fazendo-se passar por entes
queridos.
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48 – Qualquer um pode se comunicar com o
mundo espiritual?
Todos nós sofremos influência dos espíritos.
Muitas vezes não sabemos quando esta influência
se dá, mas ela é bastante comum. Algumas
pessoas têm mais facilidade em se comunicar
com o mundo espiritual e o fazem de forma mais
intensa. Estes são os chamados “médiuns”.
Entretanto, é preciso muito estudo, compreensão
e cautela para estabelecer uma comunicação
consciente. Por toda parte existem espíritos ruins,
atormentados, que ainda não encontraram a luz
de Deus e podem lhe fazer mal, lhe enganar.
49 – Se sofremos influência de espíritos,
como impedir que espíritos ruins nos
influenciem de forma inconsciente?
Nossos pensamentos são verdadeiros ímãs de
espíritos. Se pensarmos o mal, atrairemos
espíritos que o praticam. Se cultivamos o bem,
atrairemos espíritos iluminados, que praticam o
bem.
Ame ao próximo, perdoe, estenda a mão a quem
precisa, assim atrairá boas companhias que
afastarão o mal de você. Do contrário, se desejar
o mal ao outro, só atrairá más companhias e os
bons espíritos, em respeito a sua escolha, não se
aproximarão.
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Somos livres, temos nosso livre arbítrio. O amor
de Deus não pode ser uma ditadura imposta pelo
Pai. Do contrário só traria medo, não paz.
50 – O que o espiritismo pensa do aborto?
A vida é um direito inalienável do ser. Ao abortar,
estamos impedindo um espírito de evoluir, pois é
com aquele corpo que ele viverá as provas
necessárias a si e cumprirá sua missão na Terra.
51 – Mas e se a gravidez for em razão de um
estupro?
Nesse caso lhe faço outra pergunta: Não sendo o
feto aquele que cometeu o crime, cabe a ele ser
punido pelo erro que não cometeu?
Cabe a entidade pública promover a adoção da
criança no caso da mãe não ter capacidade
psicológica de cuidar da mesma, não justificando,
portanto, um aborto.
52 – Em casos de má formação, o aborto é
endossado?
Não. Espíritos podem vir a esse mundo com
limitações físicas por conta do que fizeram em
vida passada. Sendo essa uma provação a qual
ele deva passar. Ou até mesmo, pode ser uma
provação que os pais devem passar devido a
erros que estes cometeram. Nesse caso, o
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espírito que anima o corpo da criança teria vindo
de forma voluntária para alegremente contribuir
com a evolução moral dos pais da criança.
Espíritos evoluídos jamais se queixariam disso,
pois compreendem a existência eterna do espírito
e a necessidade de evolução que todos possuem.
O espírito que vem à vida corpórea nesses casos
o faz com enorme felicidade, pois alguns curtos
anos de existência corpórea (perto da infinita
duração de sua vida espiritual) poderão contribuir
permanentemente para a evolução de espíritos
amigos.
53 – Então, em nenhum caso o aborto é
visto com bons olhos pelo espiritismo?
Para nós o aborto só é justificável quando traz
fortes riscos a vida da mãe. Neste caso, é
preferível manter a vida existente do que
sacrificá-la em prol de uma que ainda não foi
efetivada.
Entretanto, nossa ciência continua a avançar para
que casos assim sejam, felizmente, cada vez
mais raros.
54- O que dizer da homossexualidade?
Temos diversas vidas em que somos homens e
outras mais em que somos mulheres. Isso serve
para que possamos absorver o máximo de
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conhecimento possível nas diferentes realidades
vividas por cada sexo.
Ao reencarnarmos em outra vida, levamos vagas
impressões da vida passada. Isso pode interferir
diretamente em nossos gostos, nossas vontades,
nossos objetivos...
Dessa forma, um indivíduo pode ter uma vida
passada como homem (ou repetidas vidas como
homem), e nesta vida, ao habitar um corpo
feminino, sente-se estranho, como se não
pertencesse a este corpo. Assim, ele sente
atração por pessoas do mesmo sexo.
Há também outros casos onde não há motivação
espiritual, claro, mas sim psicológica.
55 – O homossexual é aceito pelo
espiritismo?
Claro! Não caracterizamos o homossexual como
pecador ou impossibilitado de se juntar a nós.
Trata-se apenas de seu gosto pessoal que a
ninguém diz respeito senão a ele próprio.
O espiritismo não prega qualquer tipo de
segregação. Não apoiamos NENHUM tipo de
preconceito, seja moral, religioso, racial etc.
Além disso, Deus é amor. Se existe amor, há
Deus.
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Bom meus amigos, chegamos ao fim deste
livreto.
Você ainda tem dúvidas? Sente necessidade de
buscar mais informações acerca do Espiritismo?
Abaixo deixarei alguns links onde se pode obter
acesso a mais informações sobre o mesmo:
O Livro dos Espíritos versão online (grátis):
https://livrodosespiritos.wordpress.com/
O Livro dos Médiuns versão online (grátis):
https://livrodosmediuns.wordpress.com/
O Evangelho Segundo o Espiritismo versão pdf
(grátis): http://febnet.org.br/wpcontent/themes/portalfeb-grid/obras/evangelhoguillon.pdf
A Gênese versão pdf (grátis):
http://www.espiritismo.net/livros/GE_LD.pdf
O Céu e o Inferno versão pdf (grátis):
http://www.febnet.org.br/wpcontent/uploads/2012/07/138.pdf
Site sobre Espiritismo:
http://www.oespiritismo.com.br/
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