


Como fundamento para 
a construção da 

doutrina espírita em 
seu tríplice aspecto 

PRINCÍPIOS	  ESPÍRITAS	  



Deus é eterno, imutável, imaterial, 
único, onipotente, soberanamente 

justo e bom 
 

Pergunta 01 – Que é Deus 
Resposta: Deus é inteligência suprema, 

causa primária de todas as coisas 

DEUS,	  CRIADOR	  DO	  UNIVERSO	  



Na lei de causa e efeito. Não há 
efeito sem causa. Procurai a causa 
de tudo que não é obra do homem, 
e a vossa razão vos responderá.  

 
(Pergunta n.º 4 do Livro dos Espíritos) 

Onde	  a	  Doutrina	  encontra	  resposta	  capaz	  
de	  provar	  a	  existência	  de	  DEUS?	  



O	  mundo	  espírita,	  habitado	  
pelos	  Espíritos	  desencarnados	  



A	  encarnação	  e	  
reencarnação	  dos	  Espíritos	  

na	  Terra	  e	  em	  outros	  
mundos	  

 

Pluralidade dos mundos habitados 



- Pergunta 166: Como a alma, que não alcançou a 
perfeição durante a vida corporal, pode acabar de se 
depurar? 
Resposta: Submetendo-se à prova de uma nova 
existência. 
- Pergunta 166 b: A alma tem, portanto, que passar 
por muitas existências corporais? 
Resposta: Sim, todos nós temos muitas existências. 
Os que dizem o contrário querem vos manter na 
ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é 
o desejo deles. 
- Pergunta 167: Qual é o objetivo da 
reencarnação? 
Resposta: Expiação, melhoramento progressivo da 
humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 



Passam pelos 
diversos graus 
da hierarquia 
espírita até 
atingirem a 
perfeição 

moral 

Melhoramento	  progressivo	  dos	  Espíritos	  



1ª Ordem: Espíritos Puros 
 

2ª Ordem: Bons Espíritos 
 

3ª Ordem: Espíritos Imperfeitos 

Escala	  Espírita	  



 
Pergunta 459: Os espíritos influem sobre 

nossos pensamentos e ações? 
Resposta: A esse respeito, sua influência é 

maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são 
eles que vos dirigem. 

Relação	  constante	  dos	  Espíritos	  
desencarnados	  com	  os	  homens	  



 
É o laço que prende a alma ao corpo, princípio 

intermediário entre a matéria e o Espírito  

A	  existência	  do	  perispírito,	  como	  
envoltório	  semimaterial	  do	  Espírito	  



Podem ser 
sintetizados, como os 
do Cristo, na máxima 
evangélica fazer aos 

outros o que queríamos 
que os outros nos 

fizessem 

Ensinos	  morais	  dos	  Espíritos	  Superiores	  



Das Leis Morais 
- Lei Divina ou natural 
- Lei de adoração 
- Lei do trabalho 
- Lei de reprodução 
- Lei de conservação 
- Lei de destruição 
- Lei de sociedade 
- Lei do progresso 
- Lei de igualdade 
- Lei de liberdade 
- Lei de justiça, amor e caridade 



“Tornou a entrar Pilatos no palácio, e 
chamou a Jesus, e disse: Tu és rei dos 

judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu 
reino não é deste mundo.” 

 
(João, 18:33, 36 e 37) 


