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A espiritualidade e os animais

Ingrid Cavalcanti

À princípio o título desse artigo pode causar uma certa estranheza, afinal, este ainda é um tema que levanta muitos questionamen-
tos e mexe com bastante atavismos.
É compreeensível que o homem em meio a tantos desafios reencarnatórios acabe por relegar esse assunto à segundo plano. Con-
tudo, o planeta já vem passando por modificações em sua atmosfera, a transição para um mundo de regeneração está batendo às 
nossas portas mentais, morais e intelectuais, desse modo, dedicar atenção a nossos irmãos menores animais é um dever.
A doutrina espírita permite que o ser humano, detentor da racionalidade e do pensamento contínuo se debruce sobre suas obras 
e nela encontre referências sobre a espiritualidade dos animais. Obras como O Livro dos Espíritos, Evolução em Dois Mundos, Gê-
nese da Alma, dentre tantas outras, fornecem respostas para questionamentos como: “Os animais têm alma?; Eles reencarnam?”. 
Sim, irmãos, os animais são dotados de princípio espiritual inteligente, possuem inteligência, o raciocíono fragmentário e estão 
em constante evolução, tanto quanto qualquer ser humano que habite o planeta Terra. A própria ciência material já fez grandes 
avanços sobre a capacidade intelectual desses seres irracionais. 
Desse modo, cabe a reflexão acerca da responsabilidade dos seres humanos sobre esses pequeninos irmãos de jornada evolutiva. 
Valendo-se do pensamento de que estamos para os animais, assim como os Espíritos de Luz estão para a humanidade, grande é a 
nossa responsabilidade.
Sendo forçoso o despertar, o olhar ao redor e reconhecer o quanto ainda esses irmãos são relegados a inúmeros sofrimentos. 
Dentre os quais, podem-se citar o abandono, os maus tratos, o uso em laboratórios – destacando a palavra ‘uso’, posto ser por 
esse tratamento de “coisificação” que passam esses animais. Poder-se-ia também falar à respeito da indústria alimentícia, dos 
absurdos executados em matadouros ou nos matadouros-frigoríficos, muitos dos quais funcionam sem a devida inspeção higiêni-
co-sanitária, chegando a comprometer a saúde do meio ambiente do seu entorno, bem como a saúde daqueles que irão consumir 
o produto final: a carne.
Refletir sobre a espiritualidade e os animais não deve mais causar estranheza. Como na passagem de Lucas 17: 1 – “E disse aos 
discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem”. É fato que tudo faz parte de um planeja-
mento reencarnatório e o mesmo se aplica aos animais, contudo, é preciso ter-se em consideração o livre-arbítrio de que é dotado 
o homem. 
Que a humanidade possa seguir sua marcha evolutiva em equidade com seus companheiros de jornada, sejam eles no reino ani-
mal, vegetal ou mineral. Que predominem o amor ao próximo, a benevolência, a caridade e a piedade. Que se aplique o exemplo 
do Cristo que a todos ama indistintamente. E que sigamos amparados pelo exercício dessa doutrina libertadora chamada espiri-
tismo.

EUSÁPIA PALADINO nasceu em Minervino Murge (Itália) aos 31 de março de 1854, e desencarnou, na pobreza, pelo exercício da 
caridade,em09 de julho de 1918 aos 64 anos de idade na cidade de Nápoles. Ficou órfã muito cedo visto que sua mãe faleceu 
durante o parto, quando do seu nascimento, e seu pai quando ela só tinha 12 anos o que levou seus parentes a querer interná-la 
em um convento.Foi justamente na época em que eclodiu a sua mediunidade. Era analfabeta. Nunca teve incentivo nem apoio 
familiar ou financeiro para os estudos. Era, porém extremamente bondosa,simples e caridosa sendo conhecida por distribuir com 
os pobres, crianças, velhos, doentes e necessitadostudo o que conseguisse numa tentativa de aliviar seus sofrimentos e suprir suas 
necessidades.
Nunca teve filhos porque nunca se casou. Sempre foi uma mulher sozinha e possuidora de poucos recursos,mas sempre foi muito 
honesta e batalhava só para possuir apenas o que lhe era necessário para viver. Dinheiro não era sua ambição, mas sim, a dignida-
de. Segundo suas próprias palavras: ”... embora muita gente creia que eu haja ajeitado os fatos. Aí está como entrei neste ingrato 
ofício, que nunca desejei que existisse! Dizem que trabalho por dinheiro. Quem o diz não me conhece. Por que deverei ter avidez 
de ganhar? Sou sozinha, sem filhos, sou uma mulher que tem poucas necessidades... Digna me julgo eu por possuir o dom da 
mediunidade; mas digna sempre terei sido, porque, quando uma filha nasce de pai e mãe honestos e se comporta sempre corre-
tamente, é digna de tudo!” 
Sua mediunidade aflorouquando contava apenas com 14 anos de idade. Era o ano de 1868 e ela moravana casa defamília amiga, 
em Nápoles. Certa noite foi convidada a participar de trabalhos de ordem espiritual. Após 10 minutos da sessão iniciada, esponta-
neamente, os fenômenos de ordem física foram ocorrendo: A mesa dos trabalhos levitou, bem como os copos e as garrafas que se 
encontravam por perto. As cadeiras começaram a dançar e as cortinas da sala foram puxadas. Tudo que acontecia era sem quail-
quer tipo de contato humano e sem ninguém perceber que era Eusápia a causadora dos movimentos curiosos.
Ao completar 23 anos,ainda morando em Nápoles,passa por uma experiência curiosa. Nessa mesma cidade residia uma senhora 
inglesa apaixonada pelo espiritismo e que, certa vez, em uma sessão espírita, recebeu uma mensagem que dizia ter chegado, à 
pouco, na cidade uma pessoa chamada Eusápia, que estava morando na Rua “X”, nº “X” e que se tratava de uma médium poderosa. 
A mensagem era do espírito John King que dizia, ainda, estar disposto a manifestar-se e a apresentar fenômenos maravilhosos se 
Eusápia estivesse disposta a colaborar. A Senhora Damiani, quis conferir oteor da mensagem e foi, imediatamente, ao endereço 
dado constatando sua veracidade ao bater na porta e se deparar com a própria Eusápia que lhe informou não conhecer e nem 
nunca ter ouvido falar de nenhum John King. Eusápia aceita então o convite da Sra. Damianide participar de uma sessão mediúnica 
e,ao sentarem-se juntas à mesa, imediatamenteo espírito John King se manifesta. Era o começo de um trabalho em dupla que 
perduraria por muitos anos passando,John King, a ser o seu guia espiritual tornando-a uma das maiores médiuns do mundo, prin-
cipalmente no campo das pesquisas psíquicas. Em 1888, o professor ÉrcoleChiaia que acompanhava Eusápia nas mesas mediúnicas 
envia uma carta ao conhecido criminologista CèsareLombrosodetalhando suas experiências com a médium, e convidando-o para 
examiná-la mais de pertoepoder tirar suas próprias conclusões. 



Essa carta foi publicada no jornal de Roma”Il Fanfulla dela Domênica” tornando o assunto público e Eusápia, bastante conhecida 
no mundo científico.
Após decorridos três anos, em fevereiro de 1891, Lombroso aceita o convite e passa a assistir as sessões mediúnicas em que Eusá-
pia participava observando-a, estudando-ae, principalmente, tentandoentender os fenômenosque ocorriam. 
Essas experiências foram, a partir de 1892, seguidas pela Comissão de Milão que era integrada pelos professores Schiaparelli, 
(diretor do Observatório de Milão); Gerosa, (Catedrático de física); Ermacora,( Doutor em Filosofia Natural, de Munique),Charles 
duPrel doutor em Filosofia de Munique e o prof. Charles Richet, da Universidade de Paris e Nobel de Medicina que, a posteriori, 
realiza também várias sessões experimentais em sua própria casa, durante o ano de 1894, obtendo levitações parciais e completas 
da mesa, além de diversos outros fenômenos de efeitos físicosque foram considerandos autênticos.
Foram, ao todo, 16 sessões de investigações e estudos, em Nápoles, durante o ano de 1893, sempre na presença de renomados 
homens de ciência, da Europa e da América,entre eles também Alexandre Aksakof, conselheiro do Estado do Tzar da Rússia, Enrico 
Morselli e mais, Carl Du Prel, Oliver Lodge, Fredrich Myers, Ochorowicz, Sigdwick, Richard Hodgson, Albert de Rochas, Camille-
Flammarion, Carlos Rochi, Vitoriano Sardou, Júlio Claretio, Adolfo Bisson, Gabriel Delanne, Fontenay, Ernesto Bozzano, e os pro-
fessores Porro, Morseui e Massales. Ao fim dessas sessões começa a peregrinação de Eusápia por toda América e demais países 
Europeus numa série interminável de estudos, pesquisas, testes e relatórios. Alguns a favor e outros em que a médium era tratada 
como charlatã e mistificadora. Nenhum médium foi investigado, estudado ou analisado, tão rigorosamente,como Eusápia Paladino 
que a tudo suportou com humildade e submissão. Tanta prática e estudos tornou-a numa médium magnífica possuidora de todos 
os dons mediúnicos, em especial o de efeitos físicos.
De forma bem sintética vejamos a trajetória de estudos e pesquisas:
Entre 1893 e 1894, investigação em Roma;
em 1894 - em Varsóvia e, na França sob a direção do prof. Richet, de Oliver Lodge, de Mr. F. W. M. Myers e do Dr. Ochorowicz.
Em 1895, em Nápoles novamente; e no mesmo ano na Inglaterra, em Cambridge, em casa de Myers, em presença do professor, de 
Mrs. Siddgwick, de Sir Oliver Lodge e do Dr. Richard Hodgson. 
Ainda em 1895, foram realizadas sessões mediúnicas de estudos e pesquisas na França, em casa do Coronel de Rochas.
Em 1896 em Tremezzo, em Auteuil e em ChoisyYvrac.
Em 1897 em Nápoles, Roma, Paris, Montfort e em Bordeus.
Em novembro de 1898, novamente em Paris, na presença de uma comissão de cientistas, composta dos Srs. Flammarion, Charles 
Richet, A. de Rochas, VictorienSardou, Jules Claretie, Adolphe Bisson, G. Delanne, G. de Fontenay e outros.
Em 1901 no Clube Minerva, de Genebra, em presença dos professores Porro, Morselli, Bozzano, Venzano, Lombroso, Vassalo e 
outros. Além dessas, muitas outras sessões experimentais foram realizadas na presença de homens de ciência, tanto da Europa 
quanto da América.
Em 1908 foi estudada pelo pesquisador italiano EnricoImoda, que alegou que radiações semelhantes às do rádio e dos raios cató-
dicos, pesquisadas por SirWilliamCrookes, emanavam da médium.
Em visita a América do Norte em 1910. Na cidade de Nova York, o mágico Howard Thurston (“The King ofCards”) e um assistente 
controlaram as mãos e os pés da médium, em ambiente claro, durante uma sessão para terem a certeza de que não havia nenhu-
ma trapaça por trás dos movimentos.
Morseui observou e catalogoucerca de 39 fenômenos e Fontenaychegou a fotografá-la com as mãos presas pelos observadores, 
enquanto de sua cabeça saíam várias mãos.
Ao final de todos esses estudos e experimentos, a Comissão elaborou e divulgou um relatório que não deixou dúvidas quanto à 
veracidade dos fenômenos por eles constatados. 
Lombroso se rendeu à evidência dos fatos, se declarando convencido da veracidade dos fenômenos, dizendo-se, ainda, entristeci-
do por haver combatido tantas vezes os fenômenos espíritas. 
Assim como Lombroso, quase todos os demais pesquisadores, antes ferrenhos detratores do Espiritismo que buscavam pela ob-
servação e estudo, tão-somente demonstrar possíveis fraudes, apesar de desconhecerem, por completo, os mais elementares 
rudimentos da dinâmica dos fenômenos mediúnicos, se converteram ao Espiritismo tornando-se Espíritas convictos e atuantes 
reconhecendo o impressionante trabalho mediúnico de efeitos físicos de Eusápiao que a tornou uma figura conhecida no mundo 
científico e um destaque na história do Espiritismo no mundo inteiro. Seu trabalho no campo mediúnico foi de tal relevância, que 
se pode afirmar ter sido ela uma das maiores médiuns do mundo marcando, assim, um novo período na história das pesquisas 
psíquicas.
Principais fenômenos físicos produzidos por meio de Eusápia Paladino:
# movimento de objetos;
# execução de trechos musicais sem contato humano;
# levitação de mesas, objetos e de si própria;
# aparição de luzes; 
# materializações de mãos e rostos; além de
# ver os espíritos, ouvir suas vozes e transmitir mensagens em línguas estranhas.
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A1pia_Paladino
http://www.telma.org.br/fenomenos02.html
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/fep/eusapia-paladino.html
http://www.spiritismo.de/OLodge.htm
http://www.ceismael.com.br/
http://www.oconsolador.com.br/
http://www.dicio.com.br/
Fonte: ABC do Espiritismo de Victor Ribas Carneiro
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Reforma íntima 
É mudança comportamental, substituindo a indiferença, os maus hábitos e as ati-
tudes negativas, pelas virtudes, conforme às leis morais cristãs; ou seja, o esforço 
permanente da pessoa para se renovar moralmente e dominar as más inclinações.

Soma [do grego sôma] O mesmo que corpo físico, material.

Subjugação [do latim subjugare + -ção] 
1. Ato ou efeito de subjugar. 
2. Grau máximo da obsessão, em que o obsidiado fica moral e/ou materialmente à 
mercê da vontadedo obsessor

Tangibilidade [do latim tangibile + -idade] Qualidade do que é tangível, que pode ser tocado, apalpado ou sentido.



MISTIFICAÇÃO

substantivo feminino. pl. mistificações. (Etm. mistificar + ção). 1.ato ou efeito de enganar alguém, induzira crer em uma mentira; 
ludibriar, trapacear, iludir,  farsa, embuste, abusar da boa fé.2.coisa enganadora, falsa.

Todo espírita, principalmente aqueles que se dedicam à mediunidade, sabe, perfeitamente, os perigos da falta de estudo e da 
falta de vigilância para evitar as falsas comunicações que, tendo em vista o mundo no qual vivemos, tornam-se maisfrequentes 
do que se possa querer ou imaginar.
Entretanto, como nada é por acaso, é necessário ficar vigilante e longe da vaidade e da soberba para que os espíritos brincalhões 
não façam morada nas mentes dos que trabalham na seara da comunicaçãomediúnica.
Outra importante consideração é a humildade e a benevolência sempre buscando, na prece, o aconchego do Amor Maior e a 
instrução dos Espíritos Superiores que nos advertem para não fazer do exercício mediúnico um trabalho lucrativo. O objetivo 
dessaprática é o aperfeiçoamento moral e a caridade. Não se deve pedir além do que nos é permitido ou oferecido enem evocar 
interesses próprios para não atrairmos espíritos levianos que estão sempre à espreita para nos ludibriar além desempre rejeitar 
instruções que levem a vantagens materiais. Mantendo-se dentro dessa linha, dificilmente seremos enganados. 
Mesmo que pareçam convincentes, se estiver fora dos fundamentos da doutrina é melhor desconfiar para não ser enganado, pois 
suas consequências podem ser desagradáveis e bastante prejudiciais. A verdade é que só é mistificado aquele que merece e que 
não se eleva moralmente.
Nos adverte Erasto: “Melhor será repelir dez verdades do que admitir uma única mentira, uma só teoria falsa”. (cap. XX, item 230, 
d´O Livro dos Médiuns). E, nos ensina Divaldo: “são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça.” (Moldando 
o Terceiro Milênio, de Fernando Worm, cap. 7, pág. 62.)
A mistificação pode ser provocada pelo encarnado e/ou pelos desencarnados sendo a cautela e a prece fundamentais para evitar 
esse mal. 
Muito comum é confundir Animismo com Mistificação
Diferente da Mistificação, o Animismo (anima – alma)  ocorrequando a alma do médium se manifesta comose fosse outro espírito 
a se comunicar falando como tal e não como encarnado. Cabe assim, ao médium, a busca da sua renovação para aprender a anular 
o animismo e deixar apenas o espírito desencarnado se manifestar. Não se trata, portanto, de um fenômeno mediúnico, mas de 
um fenômeno anímico.Na primeira, temos a mentira; no segundo, o desajuste psíquico.(Nos Domínios da Mediunidade, de André 
Luiz, cap. 22, p. 212.)Importante salientar que o fenômeno espírita puro não existe uma vez que se faz necessário 
a presença da faculdade da alma do médiumencarnado. Nãohá fenômenomediúnicosemparticipaçãoanímica. 
O Espírito de Verdade afirma que “Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros 
adeptos e punir os que fazem do Espiritismo um objeto de divertimento”.   (L.M., cap. XXVII, item 303, 2a per-
gunta.)

O Livro dos Espíritos, questão no 103.
O Livro dos Médiuns, cap. XXVII, item 303

HÁBITO DA LEITURA

Estamos na terra para evoluir. Essa é a nossa fundamental missão; nosso compromisso com o Altíssimo e com nós mesmos.
Qual o nosso caminho então? Quais atitudes devemos tomar? O que fazer e como se comportar para atingir essa meta de vida?
A resposta é fácil e, com certeza, está na ponta da língua de todos nós. Estudar e Aprender. Sim. Isso é a pura verdade. Mas então 
questiono dessa vez: O que estamos fazendo para aprender?  Um aluno só passa de ano se vencer as dificuldades obtendo segu-
rança para um novo passo; um novo desafio. Isso é aprender, vencer, evoluir.
No Jornal CH Notícias (Novembro, 2015 – Ano I – nº 05), o tema tratado foi justamente esse: LER, ESTUDAR, APRENDER. Desta vez, 
porém, quero ser mais sintética e ficar resumida apenas à leitura.
Ler é um mundo à parte. É um encontro com vidas reais ou imaginárias que podem refletir o que vivenciamos ou apresentar pos-
sibilidades mil como se fosse um trapézio de cristal onde a luz é refletida de forma multicolorida. É como viver. Múltiplas opções, 
vários caminhos, diversas pessoas que se cruzam e se afastam num eterno movimento de aprendizado.
As possibilidades de leituras são inúmeras, romances, biografias, poemas, histórias reais, ficção, política, religião, etc...etc...etc.
Escolha o que melhor se adequa ao seu gosto. O importante é sempre ter um livro lhe fazendo companhia. Mas, atenção: selecio-
ne com cuidado o conteúdo a ser lido. Busque autores que tenham boas referências e que possam transmitir conteúdos elegan-
tes, sóbrios, dignos. Fuja das leituras caóticas, dos contextos imorais e inconsistentes. Essas últimas não nos levarão a nenhum 
lugar sendo, portanto, incapazes de nos acrescentar algum elemento de crescimento.
Faça da leitura um hábito do dia-a dia. Torne a sua evolução uma opção concreta. Ler não significa exatamente estudar mas sim 
buscar conhecimentos.
Então, comece agora. Escolha um bom livro e experimente como é bom entrar em um mundo novo. Deixe a preguiça para os 
“incautos”. Vamos lá!. Sempre existe um livro numa prateleira perto de você esperando ser folheado, lido e compartilhado.
Seja um exemplo de aprimoramento moral e intelectual sendo amigo dos livros e perceba como vai ser reconfortante saber que 
você está fazendo o melhor para si mesmo.
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Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

ESTELA, de CAMILLE FLAMARION. 

A presente obra é um romance que denota toda a alma sensível do autor. Nela Flammarion nar-
ra a história de Rafael e Estela, um casal de jovens profundamente unidos pelo mais puro amor 
numa sintonia perfeita, em busca do conhecimento do céu, onde na verdade todos nós vivemos.
Ele se consagra ao estudo dos astros do céu, com o objetivo de vulgarizar esse conhecimen-
to através de suas obras; Estela, compreendendo a grandeza desse trabalho, o acompa-
nha, sintonizando-se com o seu amado na busca do conhecimento dos astros do Universo.
Aborda a importância da Astronomia na busca da verdade através do estudo dedicado dessas almas 
gêmeas, Rafael e Estela, dois seres que denotam elevada compreensão das questões espirituais.

O PROBLEMA DO SER, DO DESTINO E DA DOR, de LÉON DENIS. 

Enfoca os problemas da angústia e da dor, o grandioso destino do homem e a maneira 
de compreender e equacionar os obstáculos e as vicissitudes da vida terrena.
 
Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo 
da nossa existência? Essa a formidável problemática do Ser, que Léon Denis descerra-
nos com clareza e precisão, fundamentando-se nos princípios da Doutrina Espírita.
 
Este grande Clássico do Espiritismo responde a todas as nossas dúvidas mais íntimas e 
seremos também um pouco diferente na forma de  enxergar o mundo que nos rodeia e 
a nossa destinação perante ao Universo.



ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas e Terçasantes das reuniões  
públicas; 
Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.

Notas e cupons fiscais Boa vontade e satisfação de ajudar. De acordo com a disponibilidade.

CURSOS

Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.

Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.

Sexta-feira

20 h

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz e a Vida no Plano Espiritual; 
2ª Sexta: Allan Kardec, o educador e o codificador; 
3ª sexta: A Psicologia Espírita com Joanna de Ângelis; 
4ª sexta: A Filosofia Espírita na Obra de Leon Denis e de Herculano 
Pires.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

ATIVIDADES


