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Prefácio 
 

Apesar deste livro não ser uma obra acadêmica e nem sobre religião, ela nasceu a 

partir da integração de dois campos de experiência humana vivenciados por mim nos 

últimos quinze anos: a ciência e a espiritualidade. Durante a experiência acadêmica que 

resultou em minhas pesquisas de mestrado (1996) e doutorado (2003), investiguei temas 

como a memória, a formação dos apegos e das aversões que sentimos pelas pessoas ou 

objetos, o processo de construção da realidade no cérebro humano, as diferenças e 

similaridades entre o micro e o macro cosmos etc. Esses estudos, porém, ao invés de me 

levar ao ceticismo convencional com o transcendente ou ao ateísmo que predomina na 

mente dos pesquisadores acadêmicos, despertou meu interesse pelo estudo da realidade 

invisível e inefável, ou seja, daquela que, apesar de existir e nos envolver, não é capaz de 

sensibilizar o nosso cérebro e, portanto, transformar-se em realidade para nós, seja na 

forma visível, na auditiva, na olfativa, na sensorial ou outra qualquer. Em suma, o mundo 

dos espíritos ou dos seres incorpóreos libertos do jugo dos cinco sentidos. 

Assim, paralelamente aos estudos acadêmicos, passei a estudar os ensinamentos 

espiritualistas (que chamarei nessa obra de psicosofias) dos principais mestres da 

humanidade, nascidos no Oriente ou no Ocidente, como Lao Tsé, Krishna, Buda e Jesus. 

Ao afirmar que estes mestres formularam psicosofias, ou seja, sabedorias espirituais, eles se 

colocaram acima das próprias religiões criadas a partir de tais ensinamentos. Em outras 

palavras, as diferentes seitas taoistas não foram criadas por Lao Tsé, apesar de beberem em 

seus ensinamentos ou parte deles. Da mesma forma, as diferentes doutrinas e rituais 

hinduístas não foram criadas por Krishna, apesar de muitas se basearem em seus 

ensinamentos, presentes em pelo menos duas obras universais: Baghavad Gita e Baghavad 

Purana. Já as diferentes seitas budistas, do passado ou do presente, com seus rituais e 

representações diversificados não foram criadas por Sidarta, o Buda, apesar de todas elas 

partirem do estudo de seus ensinamentos (dharma) para a libertação do ego e, 

conseqüentemente, da roda das encarnações (samsara). Por fim, Jesus, o mestre mais 

conhecido no Ocidente, apesar de também ter nascido no Oriente, não criou as religiões que 

se dizem cristãs, nem seus inúmeros rituais ou doutrinas. Ele apenas exemplificou, em sua 



vida humanizada, as três dimensões do amor incondicional: a benevolência, a indulgência e 

o perdão.  

Em suma, todos esses mestres exemplificaram para nós que podemos passar pelas 

vicissitudes da vida humanizada sempre com equanimidade, sem que nossa felicidade (paz 

de espírito) seja abalada, independentemente do que aconteceu no passado, acontece no 

presente ou acontecerá no futuro, não importando se a experiência vivenciada foi agradável 

ou desagradável, prazerosa ou não.  Assim, não permitir que nada abale nossa paz interior é 

“ressuscitar”, mesmo que ainda nos encontremos presos a um corpo denso e à realidade 

ilusória criada a partir dos cinco sentidos. Portanto, mesmo humanizados, é possível 

vivenciarmos o “reino de Deus” ou o “nirvana”. Ou seja, é possível sermos felizes aqui e 

agora, vivenciando a bem-aventurança que todos os mestres prometeram. E para isso basta 

sentimos em nosso coração (alma) o poder e a presença da inteligência suprema, da causa 

primária de todas as coisas (que podemos chamar ou não de Deus).  

Abrindo-se a essa realidade inefável e indizível, como uma gota no oceano, 

deixamos de racionalizar sobre o amor e passamos a vivê-lo plenamente, tanto a si mesmo 

como ao próximo, pois estamos integralmente sintonizados com nossa divindade interior.  

É por isso que o amor pleno ou universal não é encontrado no ativismo religioso 

desenfreado. A pessoa que busca um contato profundo com o sagrado, jamais o encontrará 

nos estímulos exteriores promovidos pelas mais diversas agremiações religiosas. Inclusive, 

podemos constatar que é justamente nos momentos que não nos amamos e estamos em 

conflito que passamos a buscar no ativismo religioso alguma resposta para nossas angústias 

espirituais. 

Essa corrida para buscar fora de nós o que não encontramos em nosso interior 

passou a ser chamada de “evolução espiritual”, o que não é uma definição muito exata. 

Nesse contexto, evoluir espiritualmente seria fazer obras materiais, que podem ser das mais 

diferentes maneiras: entregar panfletos de porta em porta, dar pão com manteiga para 

mendigos, dar roupas e brinquedos para crianças carentes, participar de trabalhos 

mediúnicos, praticar yoga ou outra atividade corporal “sagrada”, deixar de comer carne ou 

de fazer sexo etc., quando, para se conectar com Deus e com o nosso espírito, com o nosso 



verdadeiro Ser, basta vivenciar com amor tudo o que estiver acontecendo nesse exato 

momento de nossa vida humanizada. 

Como já escreveu o escritor universalista Carlos Torres Pastorino: 

 

Evolução não é absolutamente acúmulo de ações nem acréscimo 

externos (como faz o pedreiro que, empilhando tijolos, unindo-os com 

argamassa, faz um muro). Essa é uma idéia essencialmente mecânica 

da evolução. Embora tudo isso ajude a preparar-nos para evoluir, não 

constitui de modo algum a evolução em si nem mesmo faz evoluir.  

 Tudo isso trará merecimento: resgatará dívidas do passado, 

aplainará o caminho do amanhã, conquistará valiosas amizades 

espirituais e gratidão dos semelhantes, adquirirá "bônus-hora" na 

permanência no plano astral, preparará encarnações futuras sem 

grandes lances doloroso, etc. Mas em si, nenhuma, ação traz 

evolução, porque evolução é vivência. 

 

Assim, enquanto a maioria dos religiosos possui hora predeterminada para praticar 

“caridade” ou cuidar do espírito, o verdadeiro espiritualista vive para o espírito 24 horas 

por dia, porém, sem ativismo exterior nenhum, procurando apenas expandir seu Eu interior, 

despertando o amor de dentro para fora, como faz a semente que irá se constituir em 

frondosa árvore. 

É por isso que, quando estamos em paz, quando nada exterior nos ilude ou abala 

nossa felicidade, deixamos de ver inimigos (pois passamos a ver o outro, não importando o 

que ele fale ou faça, como mais um espírito humanizado buscando vencer as verdades 

criadas em seu ego), ofensas (uma vez que ninguém é capaz de nos ofender, pois somos 

nós que permitimos ou não nos sentir ofendidos ou injustiçados), e deixamos de ter a 

necessidade de criar idolatrias a pessoas (encarnadas ou desencarnadas) ou doutrinas (para 

nos agarrar irracionalmente). Libertos de qualquer condicionamento exterior, deixamos de 



ter apego ou aversão a qualquer coisa que exista ou aconteça no mundo captado pelos cinco 

sentidos e transformados em realidade em nosso cérebro. 

Essa reflexão me fez lembrar de uma passagem da vida de Mahatma Gandhi quando 

ele foi procurado por dois homens interessados em “evoluir espiritualmente”.  E para 

satisfazer o desejo deles, Gandhi pediu para que iniciassem varrendo o pátio do ashram. 

Após o término dessa tarefa, solicitou que descascassem batatas e rachassem lenha. Após o 

almoço, a tarefa foi limpar as privadas com creolina.  

E os serviços no ashram continuavam nos dias seguintes da mesma maneira até que, 

um deles, tomou coragem e foi falar com Gandhi. Ele queria saber quando teria início o 

trabalho de iniciação e evolução espiritual. Ao ser informado que o trabalho já estava sendo 

feito, o homem quis saber quando a iniciação deles terminaria. E Gandhi respondeu, 

carinhosamente: “Quando vocês passarem a fazer com boa vontade tudo o que até agora 

fizeram com má vontade!”. 

Esse ensinamento de Gandhi demonstra que não precisamos fazer nada de 

excepcional para evoluirmos espiritualmente, basta fazermos nossas atividades cotidianas 

com amor e boa vontade; tanto aquelas que nos dão prazer como aquelas que não gostamos, 

mas somos obrigados a fazer.  

Por exemplo, se a pessoa vive a experiência de ser professor, ela estará evoluindo 

espiritualmente quando preparar e ministrar suas aulas amorosamente, sem criticar o 

governo, a direção da escola, os alunos, o salário etc. Se a pessoa vive a experiência de ser 

médico, irá evoluir sempre que atender com amor os seus pacientes. E isso vale para toda e 

qualquer atividade. Aquele que recolhe amorosamente e com gratidão o lixo das casas ou 

limpa latrina evolui espiritualmente, porém, aquele que freqüenta missas católicas ou dá 

passes em centros espíritas por obrigação ou com vaidade não evolui, ou seja, não aumenta 

sua quantidade de “talentos”. 

É por isso que a Animagogia, em outras palavras, a educação do espírito, não possui 

relação com nenhuma doutrina religiosa, pois ela é um processo interior e não exterior. Para 

que ela se processe, a pessoa não precisa estudar nada ou fazer qualquer coisa diferente do 

que está acostumada a fazer. Como já dissemos, basta apenas amar aquilo que faz com 

prazer e aquilo que é obrigada a fazer em seu dia-a-dia.  



A evolução espiritual não pode estar nos atos exteriores, que como veremos ao 

longo desse livro, são ilusórios, ou seja, são miragens criadas pelo ego. Muitos ainda 

acreditam que são evoluídos espiritualmente quando participam de campanhas contra o 

aborto, contra os assassinatos, contra as drogas etc. Não percebem que, enquanto são contra 

o que quer que seja, não emanam AMOR para o universo. O sentimento que colocam em 

ação não é amoroso.  Eu posso fazer um jardim com mil rosas na praia, mas se o coração 

está cheio de ódio e rancor, a energia que emano não é positiva, apesar de ter feito uma 

grande ação, visível para ser difundida na mídia na luta contra o assassinato.  

Por isso, o que nos faz evoluir é aquilo que é invisível, mas que podemos captar e 

sentir: o AMOR. É a atitude amorosa que purifica nossa alma eterna e nos faz sentir plenos, 

sentir a bem-aventurança prometida pelos mestres, mesmo que o mundo exterior nos pareça 

caótico e corrompido. Plenos, interiormente, não precisamos nos isolar de pessoas ou 

lugares que dizem ser impuros ou negativos. Como a flor de Lótus que não se contamina 

com a impureza do lodo, seremos como Gandhi que foi ao encontro dos parias da Índia, 

morando e convivendo com eles, enquanto a cultura dominante daquele país era de 

isolamento e exclusão. Ou como Jesus que almoçava com as prostitutas e com os bandidos, 

sem discriminação ou ojeriza. 

Não estou dizendo que seja fácil ser benevolente, indulgente e perdoar. Mas se não 

amarmos nossos “inimigos”, aqueles que contrariam nossos interesses ou que pensam de 

forma diferente, jamais entraremos no “reino de Deus”, jamais sentiremos em nosso 

coração o “nirvana” dos budistas ou a “bem-aventurança” prometida por Jesus. 

Disse certa vez Neru, líder político da Índia e contemporâneo de Mahatma Gandhi, 

que a Terra, no futuro, não precisará mais de política ou de religiões, mas de ciência e de 

espiritualidade. Acredito que é esse o caminho. A Terra, após as mudanças climáticas que 

sofrerá, deverá ser vivenciada de uma forma diferente. Sua nova humanidade terá uma 

cultura mais científica e espiritualizada, mas quem desejar viver essa nova Terra terá que, 

necessariamente, começar agora seu processo de mudança interior, passando a vivenciar 

através de uma atitude amorosa todos os atos de sua vida humanizada. Esse processo não é 

fácil e rápido, mas é a única e estreita porta que leva à verdadeira evolução do espírito. E 

esse processo de educação do espírito (que chamamos aqui de Animagogia), é um caminho 



pessoal e intransferível que não é feito de atos exteriores, mas de atitudes interiores, o que 

não é nenhuma novidade, pois Paulo já afirmou, há quase dois mil anos atrás que: 

 

"Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver 

amor, serei como o bronze que soa ou como o címbalo que retine. Se 

tiver o dom da profecia e souber todos os mistérios e todas as ciências; 

e se tiver fé a ponto de remover montanhas e não tiver amor, nada sou. 

Se distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres e se entregar 

meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, nada me 

aproveita. O amor é longânime, é benigno. O amor não é invejoso 

(ciumento), não se vangloria, não se envaidece, não poria 

inconvenientemente, não busca os próprios interesses, não se irrita, 

não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade: 

tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre" (1 Cor. 13:1-7).       

 

 

Vamos, nos capítulos seguintes, falar um pouco sobre como se processa essa 

evolução espiritual e o que vem a ser o famoso carma das filosofias orientais, expressão 

que usamos com freqüência sem saber ao certo o que significa. 



Da evolução espiritual 

 

Esse é um assunto que precisa ser discutido com muito carinho e atenção. Existe 

muita confusão sobre como se processa a evolução espiritual.  Quase todas as religiões, 

sobretudo, no Ocidente, valorizam os atos, a ação. Ou seja, as chamadas “obras”. Assim, a 

evolução espiritual estaria relacionada com os atos materiais praticados pelas pessoas. 

Nesse sentido, para determinadas religiões, dar pão com manteiga para mendigos, 

cobertores ou brinquedos para criança seriam atos meritórios que ajudariam na evolução do 

espírito. Para outras, aquele que possui capacidade sensitiva para intermediar o contato com 

espíritos de luz ou sofredores, evolui espiritualmente quando realiza esse trabalho 

gratuitamente. 

Em todos esses exemplos, o que constatamos é o valor às “obras” e não ao processo. 

Ou seja, ao como determinada obra foi feita. Vamos tornar mais clara nossa argumentação. 

Vamos supor a existência de uma jovem de aproximadamente 24 anos de idade que 

trabalha como balconista em uma loja e que, por ser sensitiva, atua em um centro espírita 

intermediando o contato com os espíritos sofredores, uma vez por semana, no período da 

noite e, nos finais de semana, participa, com um grupo de jovens, da preparação e 

distribuição de sopa para moradores de rua.  

A partir do ponto de vista tradicional, ou seja, que pensa a evolução do espírito 

relacionada aos atos materiais, o tempo que essa jovem passa na loja onde ela trabalha é 

perdido, por ser uma atividade profana. Enquanto ela está na loja, está deixando de evoluir 

espiritualmente. Porém, o tempo que ela usa para servir como intermediária para conversar 

com os espíritos e para dar sopa para os mendigos será computado em sua economia 

espiritual. Ou seja, nesses momentos ela praticou “caridade” e “evoluiu” espiritualmente.   

Do ponto de vista da Animagogia, o processo é bem diferente. A evolução espiritual 

não se relaciona com os atos, mas com a forma como os mesmos são vivenciados. Em 

outras palavras, não existe tempo para a caridade e tempo para as atividades profanas. 

Podemos aproveitar cada segundo de nossa vida humanizada para evoluir espiritualmente, 

bastando amar o que estivermos fazendo. Ou seja, não importa se estamos diante de uma 

obrigação escolar, familiar, profissional ou se estamos fazendo algo com prazer, como estar 



em uma festa com os amigos, namorando ou fazendo “caridade” com o nosso grupo 

religioso. 

 Assim, no exemplo acima, a jovem de 24 anos poderá evoluir muito mais 

espiritualmente se amar o trabalho que realiza como balconista, atendendo com 

benevolência os clientes e fornecedores, além de servir com benevolência os seus patrões. 

Se essa for a atitude com a qual vivenciou o seu cotidiano profissional, ganhou vários 

“talentos” em sua economia espiritual.  

Além disso, se ela também vivenciar com amor o trabalho que realiza no centro 

espírita, servindo como intermediária dos espíritos e dando sopas para mendigos, ganhará 

ainda mais pontos em sua psiconomia (economia espiritual).  

Porém, pode acontecer dessa jovem ser ambiciosa e não se encontrar contente ou 

satisfeita com o trabalho de balconista, desejando ter outra profissão mais rentável e, por 

causa disso, trata com desdém os clientes, sente ódio dos patrões e fornecedores etc. Com 

essa atitude, não ganhou nenhum pontinho sequer em sua contabilidade divina, pois perdeu 

a oportunidade de amar as pessoas e as situações que o universo colocou diante dela, 

naquele instante, mesmo sendo uma atividade profana e não religiosa. 

Mas nem tudo está perdido para essa jovem ambiciosa, pois ela tem fé no 

espiritismo e como faz com amor seu trabalho mediúnico e a sopa dos mendigos, nos 

momentos em que se encontra no centro espírita consegue temperar sua relação com as 

demais pessoas, encarnadas ou não, com amor, e, por causa disso, sua psiconomia sobe na 

bolsa de talentos divinos. Nesses momentos, ela consegue juntar mais tesouros que a traça 

não rói e os ladrões não roubam. E como ela conseguiu isso? Por intermediar o contato com 

os espíritos? Por fazer e distribuir sopa? Claro que não. Ela conseguiu juntar tesouros 

eternos por ter amado o que fez, por ter colocado o “sal da terra” (amor) na experiência 

vivenciada naquele momento de sua humanização. Foi por causa do amor e não dos atos 

praticados que ela melhorou sua situação espiritual. 

Por exemplo, e se ela não vivencia sua experiência profissional com amor e vai ao 

centro por obrigação, já que descobriu que tinha o potencial para intermediar o contato com 

os espíritos e falaram que se ela não “desenvolvesse a mediunidade” ela sofreria? Ou seja, e 

se essa jovem não gosta do que faz, seja em sua rotina diária ou no centro? E se ela vai ao 



centro apenas por obrigação e, além disso, faz e distribui sopa com rancor, pois, em sua 

mente, os próprios mendigos são os culpados pela situação em que estão e faz esse trabalho 

“caritativo” porque o dono do centro mandou e por não ter outra coisa melhor para fazer 

naquele horário?  

Assim, se esse quadro hipotético acontecesse, essa jovem não estaria evoluindo 

espiritualmente, apesar de usar sua mediunidade gratuitamente e participar da “ação 

caritativa” de dar sopa para mendigos nos finais de semana. Apesar de sua mediunidade ser 

oferecida de graça, ela é feita sem Graça nenhuma, por isso, nenhum valor espiritual 

possuiria. 

Poderíamos aqui exemplificar, sem criticar ou condenar, o trabalho feito pelos 

diferentes agrupamentos religiosos. Muitos mantêm asilos, abrigos ou outros serviços 

filantrópicos para atender idosos, crianças, doentes mentais, drogados etc., mas nem sempre 

se constata amor no atendimento oferecido. Muitos dirigentes não conseguem sequer 

almoçar com os internos, pois sentem nojo de usar os mesmos pratos e talheres que foram 

usados por aqueles.   Porém, quando vão falar do trabalho que a instituição oferece, o 

orgulho de estar fazendo algo “importante e digno de reconhecimento público” começa a se 

emanar no ambiente. Número e mais números são apresentados para mostrar o “grande” 

serviço oferecido.  

Em suma, constata-se que a “obra” é mais importante que o processo vivenciado. O 

ato de fazer, infelizmente, é que ainda importa, desconsiderando se aquilo foi feito ou não 

com amor. 

E essa reflexão sobre a evolução espiritual vai nos ajudar a compreender o que os 

orientais, sobretudo Krishna, chama de carma. 



Do carma 

 

A discussão apresentada no capitulo anterior, afirmando que a evolução espiritual 

não está relacionada com atos materiais, mas como cada experiência humana é vivenciada, 

nos leva, necessariamente, a pensar no chamado “carma”. Existe mesmo o “carma”? Tudo 

que eu plantar eu vou colher? Existe a lei do “olho por olho, dente por dente?”. 

Sim, existe uma lei que regula o Universo e que pode ser chamada de “carma”, mas 

ela não acontece com base em atos materiais, mas de acordo com a qualidade da energia 

liberada sentimentalmente, em um determinado ato material. 

Vamos partir de um exemplo. Estamos acompanhando uma partida de futebol. Em 

um determinado momento um zagueiro levanta o pé para acertar a bola e não repara que o 

atacante do time adversário abaixou demais a cabeça. Em questão de segundos, o zagueiro 

acerta um chute na boca do adversário e este quebra três dentes no lance. O jogo fica 

parado por alguns minutos para o jogador ser atendido. O “agressor” pede desculpa e a 

“vítima” aceita, pois tem consciência que não houve intenção alguma de acertá-lo. O juiz 

marca apenas falta e o jogo se reinicia tranqüilamente. 

Porém, passam alguns minutos e dois outros jogadores começam a se estranhar em 

campo. Um deles, muito tenso e com raiva do adversário planeja acertar um pontapé em 

seu desafeto com o objetivo de o tirar de campo. Este, na iminência do lance, pressente o 

que vai acontecer e consegue saltar por cima das pernas do agressor. Apesar do esforço de 

evitar o choque, é atingido de raspão pela chuteira do adversário e faz um pequeno arranhão 

na perna. O juiz, percebendo que o agressor estava mal intencionado, o expulsa de campo.  

Nesse caso hipotético, tivemos duas pessoas interpretando o papel de “agressor” e 

duas interpretando o papel de “vítima”. O primeiro agressor, apesar de arrancar três dentes 

do adversário com um chute, não agiu com a intenção de prejudicar o outro. Por sua vez, o 

segundo, apesar de apenas causar um pequeno arranhão na perna do adversário, pretendia 

agredi-lo. Ou seja, agiu com a intenção de prejudicar o outro.  

Assim, se a lei de causa e efeito fosse baseada em atos materiais, ou fosse do tipo 

“olho por olho, dente por dente”, num dia qualquer o primeiro agressor teria que, 



necessariamente, perder três dentes pelo que causou no adversário; enquanto isso, o 

segundo agressor teria que, necessariamente, passar por uma experiência onde teria a perna 

arranhada.  

Se pensarmos que tudo o que Deus cria é perfeito e justo, a lei acima seria muito 

rudimentar para ser algo criado por Deus. É por isso que todos os mestres ensinam que 

Deus julga a intenção e não o ato. Se julgasse o ato, o primeiro agressor estaria em pior 

situação que o segundo. Porém, como a justiça divina nunca falha, e a lei do “carma” é 

perfeita, podemos dizer que ambos os agressores foram escolhidos por Deus para serem 

instrumentos de uma determinada ação carmática. Ou seja, os dois agredidos receberam o 

que mereciam, naquele momento. Eles necessitavam, por uma razão que apenas Deus sabe, 

passar por aquela experiência de perder três dentes ou ter a perna arranhada. 

Porém, enquanto o primeiro agressor foi apenas um instrumento para aquela ação 

carmática, já que não teve a intenção de acertar o adversário; o segundo, além de 

instrumento carmático, comprometeu-se com a lei do “carma” e passará, necessariamente, 

por uma vicissitude negativa onde receberá a mesma carga energética que emanou sobre o 

outro. Ou seja, não necessariamente ele terá a perna arranhada, mas receberá de volta a 

totalidade de energia negativa que emanou na forma de ódio sobre o adversário. Essa 

energia emanada para o Universo terá que retornar até ele, nessa ou em outra encarnação, já 

que a vida do espírito é única (uma só), apesar de ser processada por inúmeras existências. 

E alguém terá que ser o instrumento para que esta ação aconteça, em função do sentimento 

que nutre (amor ou ódio). 

Por ser apenas Justiça, Deus jamais permite que alguém receba aquilo que não 

necessita e mereça. Pela lei do carma, cada um tem a liberdade de emanar para o Universo 

o sentimento que quiser, mas sabe que o receberá de volta, mais cedo ou mais tarde. Dessa 

forma, cada espírito humanizado aprende que para receber amor precisa, necessariamente, 

doar amor.  

Enfim, essa é uma lei da física espiritual. Tudo o que emitimos para o Universo, 

voltará para nós mesmos, com a mesma intensidade. E para que isso aconteça, Deus precisa 

escolher alguém para ser o instrumento carmático, ou seja, alguém que, naquele 

determinado momento, tem a energia sentimental que necessitamos receber, mesmo que 



este intrumento não tenha essa consciência e acredite que é livre para fazer o que deseja. 

Em suma, a partir do sentimento emanado ou da intenção interior, Deus guia os nossos 

atos, que sempre serão justos, porque ninguém pode receber o que não necessita ou merece. 

Portanto, esse merecimento pode ser positivo ou negativo, mas será sempre justo. É por 

isso que o “bem” e o “mal” convivem juntos nos mundos de provas e expiações como é o 

caso da Terra. Enquanto um espírito humanizado tiver merecimento negativo para ressarcir 

para o Universo, Deus precisará de um instrumento para que este resgate aconteça. 

Obviamente que a humanidade, de forma geral, é um choque ouvir que a intenção é 

mais importante que o ato. Apesar de Jesus e tantos mestres ensinarem que Deus julga a 

intenção e não o ato, ainda acreditamos que é o ato material que irá nos libertar de um 

“carma” ou nos fazer evoluir espiritualmente, uma vez que cada um ouve apenas aquilo que 

é capaz de compreender. Por exemplo, em O livro dos espíritos, encontramos inúmeras 

referências a esse ensinamento, mas a maioria dos espiritistas ainda se preocupa com os 

atos materiais e não com a intenção. 

Quantos religiosos nós não encontramos por aí que vivem dando prato de comida ou 

dinheiro para pedintes, seja no vidro do carro ou no portão de casa, com o objetivo de 

libertar-se o mais rapidamente do incômodo? Qual foi a intenção do ato de dar comida ou 

dinheiro? Foi emanado amor pelo espírito humanizado que sentia fome, ou o desejo de se 

livrar do pedinte incomodo foi o que motivou o ato? 

É por isso que não adiante nada, no final do dia, em uma caderneta, anotar que fez 

uma “boa ação” naquele dia. Anotar que deu dinheiro no farol para uma criança suja pode 

ou não ser uma boa ação. Tudo dependerá da intenção. Ou seja, se o ato foi feito sem amor, 

não valeu de nada para quem o fez.  

Obviamente que a pessoa que deu o dinheiro foi um instrumento da ação carmática 

do pedinte, já que Deus, por ser onisciente e onipresente, sabia que aquela pessoa daria 

dinheiro para o que pedia e Ele mesmo providenciou aquele encontro “casual”. Em outras 

palavras, somos sempre instrumentos da ação carmática do outro não só para os atos 

negativos, mas também para os positivos. Nesse caso, o pedinte merecia receber um 

trocado e Deus já sabia quem seria o instrumento dessa ação. Porém, se o que foi o 



instrumento da ação carmática preferiu dar o trocado sem amor, deixou também escapar a 

oportunidade de ganhar alguns talentos em sua economia espiritual. 

Acredito que o leitor agora compreendeu o que é o carma. Este não se adquire por 

atos materiais, mas está relacionado diretamente com a intenção com que o ato foi 

praticado. Como diz um antigo adesivo que muitos taxistas usam: “dirigido por mim; 

guiado por Deus”. É assim que funciona essa lei. Cada um de nós dirige o seu próprio 

sentimento, o seu desejo ou a sua intenção. Porém, para que não haja injustiça ou alguém 

receba aquilo que não merece, Deus guiará os nossos atos.  

E isso vale para as ações “positivas” ou para as “negativas”. Até mesmo um ladrão 

será guiado por Deus. Ou seja, aquele manifesta o desejo de roubar, manifesta um desejo 

egoísta de se apropriar de algo que não lhe pertence, mas Deus o guiará para que roube 

aquele que, por merecimento negativo (expiação) ou por provação, merece passar pela 

experiência de ser roubado. Se assim não fosse, Deus seria injusto.  

Porém, é obvio que, apesar de ter sido um instrumento da justiça divina, aquele que 

roubou será responsável pelo ato, uma vez que teve a intenção de roubar. É por isso que 

afirmamos acima que todos os mestres ensinam que a intenção é que é julgada e não o ato 

material.  

Enfim, como afirma Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. E para não 

contrair outros, ame aquilo que você faz, independentemente de ser uma atividade profana 

ou religiosa, pois o que vale sempre é a intenção. 

Na segunda parte deste livro vamos apresentar a resposta que demos para 21 

perguntas formuladas por vários internautas, entre os anos de 2003 e 2006, quando 

tínhamos um site na Internet com a finalidade de orientar as pessoas espiritualmente, a 

partir das referências da Animagogia. Acredito que isso ajudará na compreensão do ponto 

de vista animagógico sobre vários problemas humanos enfrentados cotidianamente.  

 

 

 



A animagogia na prática 
  

 

01 – como reagir diante de uma pessoa que manifesta outra opção religiosa? 

 

Este é um fato muito rotineiro. É normal a pessoa sentir raiva ou se sentir ofendida 

quando encontra alguém que manifesta preferência por outra religião. Porém, para a 

animagogia, o ensinamento espiritual, nesse caso, consiste em doar a verdade para o outro. 

O que significa doar a verdade? Doar a verdade é aceitar o outro como ele é, com suas 

verdades.  

Normalmente, queremos impor a nossa verdade, mesmo quando o outro não está 

interessado nela. Assim, doar a verdade ao evangélico é nem ver erro no que ele está 

falando. Se eu me calar, mas achar que tudo o que ele diz é errado, mesmo assim estou 

julgando e deixando de amar um semelhante. Se ele pedir minha opinião, aí sim poderei 

discordar, já que ele me permitiu opinar. Enquanto ele estiver passando a visão dele, devo 

apenas ouvir e aceitar amorosamente o fato, mesmo que discorde do que ele diz. 

Isso seria doar a verdade ao outro. Aliás, tem uma passagem ótima em um dos livros 

do espírito Luiz Sérgio, em que ele pede perdão por fazer muitas perguntas ao seu 

professor. E o espírito que o estava instruindo diz que se ele perguntou, foi porque teve 

permissão superior para fazer aquela pergunta. Fazendo uma analogia, se o evangélico vai 

de casa em casa às 8 horas da manhã e fala contra o catolicismo ou contra o espiritismo, ele 

teve permissão de Deus, a causa primária de todas as coisas.  

Em suma, ele foi um instrumento que Deus colocou na frente de quem teve 

merecimento, positivo ou negativo, para passar por essa prova e, assim, ter a oportunidade 

de colocar em prática que é capaz de amar universalmente. 

Em suma, nada que acontece sobre a Terra está errado. Somos todos espíritos em prova e, 

ao mesmo tempo, instrumento para a prova do outro. 

Em suma, a grande lição é: não faça com os outros aquilo que não gostaria que 

fizessem com você. Mas se alguém fez, o ame assim mesmo. 



 

02 – A umbanda é uma manifestação espírita? 

Na ONG Círculo de São Francisco, nós interpretamos e utilizamos a palavra 

espiritismo na exata concepção proposta por Allan Kardec. Por exemplo, na introdução de 

O Livro dos Espíritos encontramos a seguinte afirmação: o espiritismo é uma ciência que 

compreende duas partes: uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra 

filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Em outras palavras, o espiritismo é a ciência 

que estuda todas as manifestações espíritas ou dos espíritos, para que possamos 

compreender a relação entre o mundo espiritual e o material. Ou seja, como ciência, o 

espiritismo não define se a manifestação “X” pode ser objeto de estudo e a manifestação 

“Y” não pode.  

Além dessa parte experimental ou científica, o espiritismo possui uma outra que é 

filosófica. Curiosamente, em O Livro dos Espíritos, não encontramos Kardec afirmar que o 

espiritismo é religião uma única vez.  

Em suma, dizer que o espiritismo é religião é uma criação dos “kardecistas”, mas 

algo que não se encontra nos textos kardequianos. A ONG Círculo de São Francisco, neste 

contexto, segue as orientações kardequianas, mas não é um “centro kardecista”. 

Além disso, consultando as revistas espíritas editadas por Kardec, encontramos 

afirmações do codificador do espiritismo que devem deixar muitos “kardecistas” de cabelo 

em pé, de tão “não-doutrinárias” que são suas colocações. Por exemplo, na revista espírita 

de abril de 1858, encontramos um artigo interessante chamado “o espiritismo entre os 

druidas”. Ou seja, se Kardec afirma que os druidas já praticavam o espiritismo, é porque 

sua noção é muito mais ampla que aquela adotada por alguns de seus seguidores. Se até 

entre os druidas aconteciam manifestações espíritas, por que elas não acontecem na 

Umbanda?  

Ainda na mesma revista, Kardec entrevista um espírito que viveu a personalidade de 

um paxá no antigo Egito chamado Méhémet-Ali. Entre as várias perguntas que formula ao 

espírito uma é paradigmática. Eis o que pergunta Kardec: "os sacerdotes do antigo Egito 

tinham conhecimento da Doutrina Espírita?” Essa pergunta de Kardec desmonta todo o 

arcabouço teórico dos kardecistas que julgam que a doutrina espírita só nasceu no século 



XIX, rotulando as manifestações que podem ser rotuladas de “espíritas” e as que não 

podem. Porém, tão importante quanto a pergunta de Kardec, é a resposta do espírito: "era a 

deles". Ou seja, o espírito afirma que a doutrina dos antigos sacerdotes do Egito era a 

“doutrina espírita”, e Kardec em nenhum momento da entrevista ou do artigo manifesta 

discordância em relação a essa resposta, ou afirma que a doutrina espírita só surgiu no 

século XIX.  

E o que dizer do artigo publicado na revista espírita de janeiro de 1864, no qual 

Kardec afirma que santo Atanásio era espírita sem saber. Ou seja, o patriarca de 

Alexandria, um dos responsáveis pela Igreja grega, que viveu no século IV da era cristã foi 

chamado de espírita pelo fato de afirmar que a alma sobrevive à morte física. Os 

umbandistas também não acreditam que há vida após a morte? 

Está evidente pelos exemplos acima que Kardec nunca foi um “kardecista”. Se ele 

via espiritismo entre os druidas, na doutrina dos antigos sacerdotes do Egito e classificou 

como “espírita” um dos pais da igreja católica grega, ele teria a ojeriza dos kardecistas que 

não aceitam de forma alguma que se diga que a umbanda é uma manifestação espírita? 

Obviamente que não. 

E não custa relembrar que, também na revista espírita de abril de 1864, Kardec volta 

a afirmar: “o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina 

filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os 

espíritos; como filosofia, compreende todas as conseqüências morais decorrentes dessas 

relações”. 

Observe que Kardec em nenhum momento está preocupado com religião. Ele 

escreve sobre ciência e sobre filosofia. São os kardecistas, que talvez ainda não se 

libertaram dos atavismos religiosos de outras encarnações, que querem transformar o 

espiritismo em uma nova religião. Infelizmente, por não fazerem pesquisas e não terem a 

mente aberta como tinha Kardec, os kardecistas preferem difundir afirmações dogmáticas, 

escrevendo que as manifestações espíritas surgidas no século XX não são objetos de estudo 

do espiritismo. É somente por isso que afirmam que a apometria, a transcomunicação 

instrumental, a Umbanda, entre outros fenômenos onde há a manifestação latente ou 



patente de espíritos são “elementos estranhos” ao espiritismo. E onde ficou a tal ciência de 

observação proposta por Kardec? 

Assim, podemos te afirmar que do ponto de vista kardequiano, a umbanda é uma 

manifestação espírita, ou, se quiser, uma religião espírita, já que a umbanda foi criada para 

ser uma religião medianímica, enquanto o espiritismo nasceu para ser uma disciplina 

científica e filosófica. Nesse sentido, se nos atermos aos postulados de Kardec, podemos 

afirmar que o espiritismo pode e deve estudar a umbanda cientificamente, sem preconceitos 

ou dogmatismos doutrinários. É o que fizemos, quando utilizando o método sugerido por 

Kardec em O livro dos médiuns, entrevistamos um espírito que atua na Umbanda com o 

nome simbólico pai Joaquim de Aruanda. O resultado dessa entrevista, na forma de texto, 

pode ser acessado através do seguinte link: 

http://br.geocities.com/mandalareiki/umbanda.pdf 

 

O relato acima, dado por um espírito que atua na seara umbandística esclarece o 

significado de termos como orixás, ajuda a compreender que preto-velho, índio ou criança 

são posturas adotadas pelo espírito para a manifestação mediúnica etc. Não afirmo que 

precisamos aceitar cegamente todas as informações transmitidas pelo espírito (aliás, elas 

não são aceitas nem por vários umbandistas, que preferem se apegar à forma e não ao 

conteúdo de sua religião), mas não deixa de ser uma informação preciosa para um 

verdadeiro cientista espírita, uma pessoa interessada em decifrar a vida ativa após a morte e 

a relação que existe entre o mundo espiritual e o material.  

É por isso que o espiritismo, no sentido kardequiano, apenas esclarece, sem 

condenar absolutamente nada. Quem condena essa ou aquela manifestação espírita são os 

“kardecistas” que se dizem seguidores de Kardec, mas que não estudam suas obras com 

profundidade. Aliás, Kardec, na revista espírita de fevereiro de 1864 fala o seguinte sobre a 

manifestação dos espíritos: “não está, pois, no poder de ninguém impedi-los de se 

manifestarem de uma ou de outra maneira; se não for pela escrita, será pela audição; eles 

desafiam todas as proibições, se riem de todas as interdições, ultrapassam todos os cordões 

sanitários”. Além disso, nada acontece sem a permissão de Deus. 



Deve ser por isso que, apesar do “cordão sanitário” que o kardecismo tenta criar em 

torno da apometria, da umbanda, da transcomunicação instrumental e de tantas outras 

manifestações espíritas, elas não param de crescer em solo brasileiro. 

Resumindo, somente quem não estudou Kardec pode afirmar que a umbanda não é 

uma manifestação espírita. Aliás, é uma das mais significativas e importantes 

manifestações espíritas surgidas no século XX, criada pelos espíritos superiores para a 

prática da caridade e para a limpeza do Astral inferior da terra. 

  

03 – A engenharia genética que promete acabar com inúmeras enfermidades físicas, 

não vai contra o carma do espírito, não interfere no livre arbítrio exercido antes da 

encarnação? 

O livre arbítrio é de fato o tema mais polêmico no meio espiritualista. Nessa 

questão, o leitor já aceita que o livre arbítrio foi exercido antes da encarnação, como 

defendemos na animagogia, porém, acredita que o ser humanizado pode alterar o que foi 

escolhido pelo espírito quando gozava de sua consciência espiritual plena. Do ponto de 

vista da Animagogia, a resposta para essa pergunta é não. Ou seja, a engenharia genética 

não vai contra o carma de ninguém e nem interfere no livre arbítrio exercido antes de 

encarnar. O espírito escolhe, antes da encarnação, o gênero de provas. Já, as provas, são 

criadas sempre por Deus. Enquanto não aceitarmos que Deus é a causa primária de todas as 

coisas, inclusive, da engenharia genética, vamos patinar sempre no mesmo ponto, 

acreditando que podemos modificar a ordem das coisas, o que não é possível. 

Vamos entender melhor a questão. Se um espírito ao escolher um determinado 

gênero de provas, encarna com uma certa enfermidade física que será curada pela 

engenharia genética, aconteceu o que estava escrito para acontecer na vida daquele espírito. 

Além disso, Deus criou uma nova prova para os envolvidos. O médico e o paciente estarão 

passando por algumas provas morais: eles vão acreditar no ego que diz que foi graças ao 

médico e a engenharia genérica que aquela enfermidade foi curada, ou vão aceitar que foi 

Deus, a causa primária de todas as coisas, que curou através daquele instrumento chamado 

engenharia genética? Eles vão amar Deus acima de todas as coisas ou vão idolatrar a 

engenharia genética? Essa prova acontece a todo o momento em nossa vida humanizada e 



poderíamos trocar a palavra engenharia genética por apometria, passe espírita, homeopatia 

ou o que quer que seja. Todas as curas são feitas por Deus, utilizando os mais diferentes 

recursos materiais ou espirituais disponíveis na terra.  

Nosso ego e nosso orgulho é que nos impedem de aceitar isso nos fazendo idolatrar 

os instrumentos que Ele utiliza. Como já disse Krishna, só Deus age e como afirmam os 

taoístas, apesar de não deixar de criar um só segundo, Ele (o Tao) nunca exige direitos 

autorais. Ou seja, somos nós, iludidos pelo ego, que reivindicamos a autoria daquilo que 

não fizemos, no qual fomos apenas instrumentos e, na maioria das vezes, inconscientes de 

Sua vontade.    

    

  04 – Se apenas Deus tem o direito de dar e tirar a vida, praticar a eutanásia para 

aliviar o sofrimento de alguém não é ir contra os desígnios de Deus? 

Essa pergunta, realizada por um leitor espírita, traz uma contradição explicita em 

sua formulação que nem sempre atentamos. Aliás, essa contradição é muito comum de 

acontecer quando acreditamos que possuímos livre arbítrio material, ou seja, que temos 

livre arbítrio para fazer o que desejamos. Vamos dar um exemplo. Se eu resolvo ir para a 

praia, a 300 quilômetros de casa, sem comunicar ninguém e um amigo que não vejo há anos 

e que mora em uma outra cidade faz o mesmo e, lá na praia, nos encontramos e passamos o 

final de semana juntos, eu só posso aceitar, se acredito que tenho pleno livre arbítrio sobre 

os meus atos, que esse encontro foi por acaso. Se eu disser que não foi por acaso que nos 

encontramos, mas que uma força superior nos fez se encontrar, eu preciso ser humilde e 

aceitar que não tenho livre arbítrio em relação aos atos materiais. Ou seja, apesar de meu 

orgulho e egoísmo, tenho que aceitar que acontece aquilo que tem que acontecer, na hora 

que tem que acontecer, seja esse fato agradável ou desagradável para o meu ego 

humanizado. 

Assim, se eu acredito que somente Deus pode tirar a vida de alguém, tenho que 

aceitar que nem a eutanásia está errada. Ou seja, ela aconteceu na hora que tinha que 

acontecer, pois só Deus tem o poder para tirar a vida. Eu me lembro de estar vendo, num 

certo dia, um noticiário de TV e um bandido falou o seguinte: “eu atirei, mas quem o matou 

foi Deus”. Essa foi uma das frases mais inteligentes que ouvi naquele noticiário. É isso 



mesmo que acontece. Se não fosse para a pessoa morrer, independentemente do tiro, ela 

não morreria, pois quando se diz que apenas Deus pode tirar a vida, esta se dizendo que 

apenas Deus tem esse poder e mais ninguém. 

Nesse sentido, o ato que chamamos de eutanásia não foi contra os desígnios de 

Deus, uma vez que foi ele quem escreveu esse ato. O espiritismo ensina que Deus sabe o 

momento e o gênero de morte de cada um. Assim, obviamente, Deus já sabia que aquele 

espírito desencarnaria pela eutanásia. 

Mas vamos atentar para um fato interessante na pergunta e que remete não ao ato, 

mas à dimensão moral. O leitor pergunta sobre o praticar a eutanásia para “aliviar o 

sofrimento de alguém”. Aqui está o cerne da questão. O ato foi motivado por motivos 

egoístas ou amorosos? Seja para aliviar o sofrimento do outro ou para aliviar o bolso, 

sempre estamos colocando uma intencionalidade no ato. Estamos querendo que nossa 

vontade seja feita e não a de Deus. Nesse caso, quando temos algum interesse, estamos 

indo, de fato, contra os desígnios de Deus que é o amor universal e não o egoísmo. Apenas 

Deus sabe o que aquele espírito humanizado precisa e não eu. Eu posso querer que ele seja 

curado de uma enfermidade, porém, Deus sabe que ele precisa daquela enfermidade para 

drenar determinadas toxidades astrais e, por isso, não vai permitir que a “cura” física 

aconteça. 

Nesse sentido, até dar um “passe” com a intenção de aliviar o sofrimento de alguém 

pode ir contra os desígnios de Deus. Ou seja, se dermos o “passe”, que ele seja dado sem 

esperar nada em troca, ou desejando apenas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. 

Se eu dou um “passe” com o desejo de aliviar o sofrimento de alguém, mas ele ainda 

precisa desse sofrimento, estou sendo egoísta, pois quero que seja feita a minha vontade. 

Nesse caso, eu não quero que ele receba de Deus aquilo que necessita e merece.  

Assim, se um médico ou um familiar praticou eutanásia, isso não é certo ou errado, 

pois aconteceu o que tinha que acontecer, porém, como diz o leitor, praticar a eutanásia 

com o desejo de “aliviar o sofrimento” é que precisa ser revisto. Com esse desejo eu estou 

sendo egoísta ou estou amando a Deus acima de todas as coisas? Se o desejo for egoísta 

então ele vai contra os desígnios de Deus. Mas o mesmo acontece com o prato de comida 



que damos para o pedinte na rua, por mais paradoxal que pareça. Em suma, só Deus sabe se 

aquele espírito humanizado merece ou não ter seu sofrimento aliviado naquele momento. 

  

05 – Se Deus sabe como e quando alguém vai desencarnar, então o suicídio já estava 

escrito que ia acontecer? 

Um leitor pergunta: se tudo já está escrito para acontecer, até o suicídio já estava 

escrito para acontecer? Para responder essa pergunta, precisamos antes de mais nada fazer 

uma pequena distinção entre o que vem a ser o “espírito encarnado” e o “espírito 

humanizado”. Já sabemos que foi antes de encarnar que escolhemos o gênero de nossas 

provas. Assim, após essa escolha, o espírito será preparado para uma nova encarnação 

tornando-se um “espírito humanizado”, uma vez que sua consciência espiritual torna-se 

velada para que possa viver sua nova personalidade.  

Além disso, são poucos os espíritos que retomam sua consciência imediatamente 

após o desencarne. Esse processo, para alguns, pode demorar séculos. Por isso dizemos 

sempre que nem todo desencarnado é um espírito consciente. Muitos ainda são “espíritos 

humanizados”, apesar de não serem mais espíritos encarnados. Em outras palavras, quanto 

mais apego ao ego, mais o espírito continuará humanizado após o seu desencarne, ou seja, 

continuará vivendo o mesmo gênero de provas escolhido antes da encarnação, apesar de 

estar desencarnado.  

Se não tivermos essa compreensão não entenderemos a afirmação de que o suicídio 

já estava escrito e porque a literatura mediúnica afirma que o espírito que comete suicídio 

sofre nos chamados “vales dos suicidas”, o que parece uma contradição, já que o ato já 

estava escrito para acontecer.  

Vamos, então, à resposta. Deus sabe com antecedência quando e qual será o gênero 

de morte de cada um, afirma o Espírito Verdade em O Livro dos Espíritos. Logo, Deus já 

sabia, antecipadamente, que aquele espírito cometeria suicídio. E, como sempre afirmamos, 

quando humanizados, nosso livre arbítrio é intencional, pois teremos sempre a liberdade 

para agirmos motivados ou pelo amor universal ou pelo egoísmo. E, com raras exceções, os 

motivos que levam alguém a cometer suicídio são sempre egoístas: é o orgulho ferido, é a 

falta de Fé em Deus etc. Ninguém comete suicídio por amor. Assim, preso ao egoísmo, ao 



cometer um suicido aquele espírito desencarna, mas, por permanecer humanizado, vai 

“sofrer” nos “Vales”, que são criações mentais ilusórias plasmadas por mentes sofredoras, 

continuando suas provações. O espírito desencarnou, mas continuou humanizado. Podemos 

dizer que sua “encarnação” em um sentido mais amplo, ou seja, como sinônimo de 

humanização, ainda não terminou.   

Como diz o Espírito Verdade, expiar é vivenciar as vicissitudes da vida material. 

Essas são negativas ou positivas, do nosso ponto de vista humanizado. Assim, o espírito 

que afirma sofrer nos “vales dos suicidas” está ainda expiando, passando por provações. Ou 

seja, o espírito não sofre por causa do ato suicídio, mas por causa da ilusão criada pelo seu 

egoísmo. Esse espírito, mesmo desencarnado, continua em prova, tendo a opção de escolher 

entre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou de continuar 

sendo egoísta. Enquanto, por seu livre arbítrio moral, permanecer preso ao ego, sofrerá as 

conseqüências de sua atitude, esteja ou não encarnado, uma vez que não basta libertar-se do 

corpo físico para se espiritualizar, ou seja, libertar-se do ego criado para aquela 

encarnação/humanização.  

Se a hora de desencarnar não tivesse chegado, o ato não aconteceria. Se aconteceu, 

foi por permissão divina. E o sofrimento advém do egoísmo que motivou o ato e não pelo 

ato em si. Aliás, em O Livro dos espíritos está claro: o suicídio voluntário é um crime, pois 

houve a vontade. O suicídio praticado pelo louco não gera débitos espirituais, pois o louco 

não sabe o que faz. E isso vale também para o assassinato, para o estupro etc. Enfim, Deus 

julga a intenção e não o fato. 

  

06 – O abortamento 

Um leitor gostaria de saber se o aborto gera “carma” para a humanidade e se essa 

prática não impede que importantes missionários encarnem na Terra.  

Trata-se aqui de uma questão profunda e que merece ser respondida com bastante 

cuidado. Primeiramente, vamos deixar o nosso ponto de vista bem claro. Ao contrário de 

algumas doutrinas que classificam os atos materiais como certos ou errados, colocando-se a 

favor disso e contra aquilo, a Animagogia não se coloca contra ou a favor do aborto ou do 

que quer que seja, uma vez que o mundo material é criado por Deus em função de nossas 



provas. Assim, a Animagogia não pode condenar e nem se colocar a favor do aborto, pois 

será abortado o espírito que precisar passar por essa experiência ou vicissitude “negativa”, 

pois cada um colhe o que necessita e merece.  

Condenar o aborto, nesse caso, é defender a vida material e ir contra a vida do 

espírito que necessita dessa experiência por alguma razão que desconhecemos. Em nossa 

experiência mediúnica, nos trabalhos de Animagogia (educação espiritual com encarnados 

e desencarnados), temos notado que muitos obsessores revoltados por terem sido abortados, 

quando submetidos à regressão de memória em trabalhos de apometria, conscientizam-se 

de que precisavam passar por aquela experiência e, assim, com sua consciência espiritual 

resgatada, conseguem perdoar seus antigos “algozes”. Trata-se de uma forte evidência de 

que nada acontece por acaso, nem o aborto. 

No caso da segunda parte da pergunta, podemos nos questionar: uma mulher que 

aborta estaria enganando a Deus? Por exemplo, ela foi escolhida para gerar o corpo de um 

“missionário” que se preparou durante anos (ou até séculos) para encarnar e servir 

conscientemente aos desígnios de Deus e, por causa de um aborto que pegou todos de 

surpresa, inclusive Deus, obviamente, todo esse planejamento espiritual veio por água 

abaixo? Se alguém acredita que isso é possível, é melhor nem acreditar em Deus.   

Se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas como dizem os 

espíritos, Ele já sabe quem vai ou não cometer um aborto. E Ele seria muito ingênuo de 

permitir que todo o trabalho de descida de um missionário fosse interrompido porque 

aquela que seria a mãe cometeu um aborto que nem Deus sabia que aconteceria. 

O problema, como sempre afirmamos, está no domínio moral, ou seja, se alguém 

comete voluntariamente um aborto, em outras palavras, tem a intenção deliberada de 

abortar, isso gera “carma”, pois não se agiu com amor universal, mas com egoísmo. Mas 

Deus já sabia com antecedência que aquele aborto aconteceria, providenciando, para aquele 

caso, o espírito que necessitava passar por essa vicissitude “negativa”. Por isso 

enfatizamos: o importante não é lutar contra o aborto, mas contra o egoísmo, o maior dos 

males da humanidade segundo todos os mestres espirituais.  

  

07 – Controle da natalidade 



Uma dúvida que assola alguns leitores é sobre a necessidade ou não de se fazer um 

controle da natalidade. Pois bem, do ponto de vista da Animagogia, o livre arbítrio foi 

exercido antes da encarnação, quando o espírito escolheu o gênero de provas que deseja 

vivenciar na terra. Nesse sentido, ter ou não filhos dependerá das provas de cada um. 

Temos a ilusão de que nós, seres humanizados, escolhemos o número de filhos que 

desejamos ter, mas quem decide, de fato, é Deus e os próprios espíritos. Estão encarnados 

na terra, neste exato momento, os espíritos que precisavam estar encarnados. E cada um no 

país onde precisava encarnar. Não existe nada fora do lugar, nada que esteja fora do 

controle da justiça divina. Assim, ninguém está certo ou errado pelo fato de usar ou não 

preservativos ou outros métodos anticoncepcionais. Por exemplo, se no seu “livro da vida” 

está escrito que terá um único filho na atual encarnação, é só um que terá. Assim, usar 

contraceptivos pode fazer parte também da sua programação nessa encarnação. Nada 

acontece sem a permissão de Deus, a causa primária de todas as coisas. Não disse Jesus que 

até os fios de cabelo de nossas cabeças estão contados? Nesse sentido, até o número de 

camisinhas que o casal vai usar durante a encarnação também está. E, inclusive, a marca. 

 Por trás do aparente caos que achamos que é a vida na terra, existe uma ordem que 

tudo regula e controla. Porém, o importante é ter consciência de que, após a encarnação, 

nosso livre arbítrio passa a ser apenas moral, ou seja, temos a liberdade de participar desse 

teatro ilusório que é o mundo material motivados pelo amor universal ou motivados pelo 

egoísmo (amor individualista).  Assim, seja feliz incondicionalmente, não importa o 

número de filhos que você tiver. Não disse o Espírito Verdade para Kardec que a população 

da terra não será excessiva, pois Deus a tudo provê, mantém o equilíbrio e nada faz de 

inútil? Se um país faz controle da natalidade, está servindo inconscientemente à vontade de 

Deus; mas, se não faz, também está servindo de instrumento. 

  

08 - Sobre a adoção 

Leitora adota criança e fica preocupada se fez o certo ou o errado. 

Este é mais um dos temas polêmicos no meio espiritualista. Podemos encontrar duas 

posições opostas e contraditórias. De um lado temos algumas correntes de pensamento que 

afirmam, em seus estudos, que não devemos, em hipótese alguma, adotar crianças. Ao se 



fazer isso, estaríamos interferindo no carma daquele espírito e contraindo para nós os 

débitos daquele espírito. De outro lado, encontramos em outras filosofias a afirmação de 

que a adoção é um ato caridoso que traz mérito para quem adota. 

Esses dois pontos de vistas são contraditórios, porém, possuem uma essência 

similar. Em ambas as posturas o livre arbítrio está no ato. 

A Animagogia é diferente de ambas. Não que ela seja a verdade, mas é um ponto de 

vista distinto dos dois acima por não ver o livre arbítrio atuando no nível dos atos ou dos 

fatos materiais. Nesse sentido, se estava no gênero de provas de um espírito ser abandonado 

na infância e ser adotado por um outro espírito humanizado, o fato acontecerá. Nós 

acreditamos (nosso ego acredita) que adotamos por livre e espontânea vontade, quando, 

somos guiados espiritualmente para adotar aquela criança e não uma outra. Ou seja, Deus 

guia os nossos passos a partir de nossas intenções interiores. Em outras palavras, ao adotar 

não se interfere no carma daquela criança, pois já estava escrito que seria aquela pessoa que 

a adotaria e também não existe mérito em si no ato de adotar, já que o fato aconteceria de 

qualquer maneira. A escolha de adotar já havia sido feita pelo espírito. E onde estaria o 

mérito ou o desmérito da ação? Na intenção interior, ou seja, na forma como o ato foi 

vivenciado, já que é no mundo moral ou interior que reside o nosso livre arbítrio após a 

encarnação, segundo a Animagogia.  

Assim, se o casal que adotou agiu com amor, adquiriu mérito. Se fizer a adoção por 

orgulho ou outro motivo egoísta, não passou na prova.   

Mas como dissemos, nem a visão que condena a adoção ou a que a aprova está 

errada, e nem a Animagogia está certa. A verdade somente a Deus pertence. Porém, para a 

Animagogia, essa educação espiritualista de cunho universalista que estamos construindo, 

ou teríamos um caos irremediável se cada um dos 6 bilhões de espíritos encarnados tivesse 

livre arbítrio para fazer o que quisesse na face da terra, ou Deus, a inteligência suprema e 

causa primária de todas as coisas, possui o controle de tudo, pois constrói o mundo ilusório 

da matéria a partir dos gêneros de provas que escolhemos antes de encarnar. 

Em suma, após a humanização, temos apenas um livre arbítrio: o de escolher 

vivenciar os fatos pelos quais passaremos na Terra com amor, resignação e felicidade ou, 

então, com ódio, lamentos e raiva.  



 09 – Pedagogia Espírita e Animagogia 

Leitora questiona sobre as diferenças entre o que se chama Pedagogia Espírita e o 

que chamamos de Animagogia. Em primeiro lugar, não temos conhecimentos mais 

profundos do que seja a Pedagogia Espírita. Através da leitura de alguns artigos em revistas 

espíritas, parece-nos que se trata de uma proposta didática voltada para a educação escolar, 

portanto, para se trabalhar os conteúdos curriculares (matemática, geografia, ciências etc.) 

com base na pedagogia de Pestalozzi (1746-1827), e que, no Brasil, teve reflexos no 

trabalho de alguns espíritas famosos como Eurípedes Barsanulfo (1880-1918), Ney Lobo 

(1919-), Herculano Pires (1914-1979) e que hoje tem como destaque a educadora Dora 

Incontri, pós-doutorada em educação pela USP.  

A Animagogia não tem nenhuma relação com a educação escolar. Seu objetivo é 

auxiliar na libertação do ego. E, como sabemos, o ego não é um conceito da Doutrina 

Espírita. Em O Livro dos Espíritos encontramos que o maior dos vícios da humanidade é o 

egoísmo, mas não fala em ego, assim como não aborda temas como carma, chakras etc. 

Assim, para entendermos o que vem a ser o ego, precisamos nos fundamentar nos 

ensinamentos dos mestres orientais, sobretudo, nos ensinamentos de Buda e de Krishna. 

Na Animagogia, partimos do seguinte pressuposto: o espírito foi criado puro por 

Deus e, para vivenciar as vicissitudes dos mundos de provas e expiações, como é a Terra, 

liga-se a um ego, um agregado provisório do espírito. Ou seja, o ego não é o espírito, mas é 

uma consciência provisória que ilude o espírito. 

E os mundos de provas e expiações são nutridos pelo egoísmo para que possamos, 

justamente, vencer as tentações do ego. Dessa forma, para que o espírito vença suas provas 

e se prepare para habitar mundos superiores, como são os de regeneração, ele precisa 

libertar-se das verdades que o ego tenta impor. São as famosas tentações pelas quais até os 

grandes mestres precisam passar.  

Porém, libertar-se totalmente do ego não é possível em apenas uma encarnação. Até 

o espírito que viveu o personagem Jesus na terra está ligado a um ego, mas a um ego bem 

insignificante. Assim, imaginemos que haja sete graus de ego para serem vencidos ao longo 

das existências e que cada grau seja como uma mochila que temos que carregar nas costas. 

O primeiro ego é uma mochila enorme que quase se arrasta pelo chão. Em um ego desse 



tamanho cabem muitas verdades, sensações e percepções. Trata-se, portanto, de um ego 

muito pesado. Porém, a cada grau superado, essa mochila (ego) vai diminuindo até chegar 

no sétimo grau no qual é tão leve que você nem o sente mais. Quanto mais ego, mais 

dificuldade para perdoar e por qualquer coisa já nos ofendemos. Nossas atitudes são sempre 

individualistas. Nosso orgulho é fenomenal e o desejo de fama brilha em nossos olhos.  

De outro lado, as nossas atitudes serão amorosas e indulgentes quanto menor for o 

ego. Assim, quanto menor o ego, menos erros enxergamos nas ações alheias e nos tornamos 

cada vez mais indiferentes ao mundo sensório, ao mundo ilusório criado para nossas provas 

e expiações. Passamos a ser como Buda, quando descreve que em uma das quinhentas 

encarnações das quais se lembrava, quando já havia tomado essa consciência de que ele não 

era o ego, não se sentiu ofendido e não teve ódio do Paxá que mutilou todo o seu corpo, 

picando-o em vários pedaços. Ou, então, agiremos com Jesus que, ao ir para a cruz disse: 

“Pai! Perdoa-os, pois não sabem o que fazem”, como se estivesse querendo dizer que eles 

(os que o crucificaram) agem de acordo com o que o ego ao qual estão ligados pede.  

Por isso, por que julgar, criticar ou condenar? Ninguém pode agir de forma diferente 

daquela que está a sua natureza. Eu não posso exigir o amor de alguém que ainda não está 

preparado para emanar esse sentimento. 

Além disso, por ser a justiça em ação, Deus sempre tira do “mal” o “bem”, ou seja, 

aproveita aquele que ainda age por motivos individualistas para ser os instrumentos para as 

nossas provas. Ou seja, se eu preciso vencer o desapego sentimental tendo um filho 

assassinado por um bandido, Deus terá que usar como instrumento para essa ação carmática 

um espírito humanizado cujo ego lhe cria o desejo de roubar ou matar.   

Na Animagogia, como apresentamos acima, todos os espíritos são iguais, logo, não 

pode haver “superior” e “inferior”. O que existe, momentaneamente, são espíritos mais 

humanizados, portanto, ligados a um ego maior (uma grande e pesada mochila nas costas) e 

outros menos humanizados. Porém, a Animagogia não vê diferença alguma no espírito. Ou 

seja, o espírito que viveu a personalidade Kardec é idêntico ao espírito que viveu a 

personalidade Hitler. Kardec, Hitler, Chico Xavier e até mesmo Jesus ou Buda são 

personalidades vividas por espíritos, são, portanto, egos criados para determinadas 

provações ou missões na Terra. Enfim, somente Deus não tem ego. 



Dessa forma, a escala espiritual, na Animagogia, é horizontal e não vertical, como 

na doutrina espírita.  Poderíamos até dizer que estando todos na mesma linha horizontal, 

aqueles que se encontram nos extremos estariam ligados mais fortemente ao ego, enquanto 

aqueles que estão no centro ou no meio da linha, se encontram menos humanizados, 

portanto, menos apegados às formas materiais, às percepções e às sensações do mundo 

ilusório ou as racionalizações dicotômicas criadas pelo ego. Suas mochilas são bem 

pequenas. 

Pelo exposto acima, não estamos falando que a Animagogia é o “certo” e a 

Pedagogia Espírita é o “errado”. São dois trabalhos educativos distintos e que visam 

objetivos distintos. Logo, terão públicos (espíritos humanizados) também distintos. 

Fique com Deus! 

  

10 – Diferenças entre o espiritismo e o espiritualismo 

Essa é uma eterna dúvida. Porém, ela é respondida com perfeição por Allan Kardec, 

na introdução de O Livro dos Espíritos. Afirma Kardec que o espiritismo é uma das faces 

do espiritualismo. Ou seja, a partir dessa resposta podemos compreender que o 

espiritualismo é muito mais complexo e profundo que o espiritismo, uma de suas faces. E 

qual é objetivo do espiritismo? Segundo Kardec é estudar a relação entre o mundo dos 

espíritos e o mundo material. Ou seja, esse é o papel do espiritismo dentro do 

espiritualismo. Quando definimos o trabalho da ONG Círculo de São Francisco como 

espiritualista é porque transitamos, através do ecletismo criativo, por várias faces do 

espiritualismo. E uma dessas faces é, sem dúvida, o espiritismo. Mas deixaríamos de ser 

uma organização espiritualista se ficássemos alimentando apenas uma face, esquecendo-se 

que todas elas são importantes e se complementam. Por exemplo, a face budista nos ensina 

como alcançar a felicidade incondicional; a face hindu nos ensina a fé incondicional em 

Deus; a face espírita nos ensina a vida ativa após a morte e a relação dos espíritos com o 

mundo material e a face cristã nos ensina que somente o amor universal liberta o espírito.  

  

11 – O que fazer com o professor ateu e materialista? 



Jovens espíritas ou espiritualistas se confrontam com a seguinte situação carmática: 

a postura de seus professores em sala de aula. Uns reclamam que o professor de história é 

ateu e ridiculariza quem tem religião; outros dizem que odeiam o professor de física ou de 

matemática, pois estes são materialistas e céticos, e só acreditam no que a ciência 

positivista afirma etc. 

A única orientação que posso passar é a seguinte: o professor também é um 

instrumento para sua provação. Se a lição do Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas 

e ao próximo como a si mesmo, devemos amar e não odiar ninguém, não importando se o 

outro é ateu, espiritualista ou o que quer que seja. Tudo isso são posturas, são elementos do 

Ego humanizado. Na essência todos são apenas espíritos. Ao se humanizar, ou seja, ao se 

vincular a um novo Ego para uma nova aventura encarnatória, não se pode mais dizer que o 

espírito é ateu, mas que está ateu. O ser humanizado está aquilo que Deus permitiu para que 

ele possa melhor vivenciar suas provações. O ateu de hoje pode estar aprendendo a se 

desapegar de falsos dogmas ou superstições vividas em outras encarnações quando foi um 

fanático religioso. Quem sabe o professor materialista esta, pela primeira vez, após tantas 

encarnações, aprendendo a valorizar o conhecimento científico, apreendendo-o, 

organizando-o e o disseminando para que, numa outra encarnação, possa não mais precisar 

dessa experiência e se tornar para aqueles que virão atrás dele um consolador de almas e, 

um pouco mais adiante, um “espiritualizador” do ser humanizado, ou seja, um animagogo. 

Nenhuma experiência acontece por acaso e sem que Deus permita.  

No livro O sublime peregrino, o espírito Ramatís diz que ninguém é julgado por 

suas crenças, mas por suas obras, ou seja, pela quantidade de amor que nutriu em sua 

existência humanizada. 

Todas as experiências são válidas e delas se podem tirar grandes lições, se 

soubermos buscar a essência de cada ato exterior. E como sempre falamos, quem somos 

nós para julgar quem quer que seja? Não diz a oração de São Francisco que é melhor 

perdoar do que ser perdoado, consolar que ser consolado, ser ofendido do que ofender?  

Assim, quando o professor ateu o ironizar por sua fé e esperança, apenas ore por ele. 

Isso é dar a outra face, é viver o ensinamento do Cristo. Em troca da ironia, do desrespeito 

e da ofensa, ofereça amor. Será bom para ele e muito melhor para você. Além disso, como 



ninguém está em nossas vidas por acaso, seu professor ateu e materialista também é um 

instrumento de Deus para sua prova. Será que ele não está te dando a oportunidade para, de 

fato, viver os valores crísticos? Ou seja, não se ofendendo, pagando o “mal” com o “bem”, 

vencendo os atributos do Ego, sobretudo, o orgulho... 

Em outras palavras, não veja mais o seu professor ateu e materialista como um 

inimigo. Ao contrário, ele é o seu maior amigo, pois foi Deus que o colocou em seu 

caminho para te provar. Não basta conhecer os ensinamentos de Krishna, Buda ou Jesus, é 

preciso colocá-los em prática diariamente. Assim, comece a praticá-los com seus 

professores ateus e materialistas. Pare de criticá-los ou odiá-los e passe a compreendê-los e 

a amá-los. Lembre-se sempre que não existe espírito ateu ou materialista, o que existe são 

Egos ateus e materialistas criados como provação para o próprio espírito e para os outros 

com quem ele irá conviver na Terra, um dos orbes criados por Deus para ser campo de 

provas e expiações. 

  

 12 – O que devo fazer no caso do racismo? 

Uma pessoa negra é vítima de preconceito racial e sofre com isso. Gostaria de saber 

qual deve ser sua ação: bater naquele que o ofendeu, denunciar para a polícia ou apenas 

perdoar. A resposta é a seguinte: só Deus o sabe o que você vai fazer exteriormente, ou 

seja, qual o ato material que vai acontecer. Qualquer que fosse a minha resposta eu estaria 

manifestando a minha vontade e não a de Deus. Se Deus é a causa primária de todas as 

coisas, vai acontecer o que Ele quiser. Mas é preciso compreender, primeiramente, que não 

existe espírito negro. O espírito não tem cor. Ele está encarnado em um corpo negro para 

passar por determinadas provações e ser instrumento para as provas dos outros. O racismo é 

uma prova, apenas isso. Mas qual deve ser o ato exterior correto? A resposta é simples: é 

aquele que acontecer. Se aquele que se sente “vítima” de racismo, bater no “agressor” é 

porque este merecia e precisava viver a ilusão que apanhou; se a “vítima” fez uma denúncia 

na polícia é porque o outro precisava ser denunciado e ser julgado pela justiça humana e ir 

para a cadeia, se for esse o seu “carma”; se a “vítima” perdoou externamente, é porque o 

outro merecia ser “perdoado”. Nós, devido ao orgulho, achamos que temos pleno domínio 

sobre os atos exteriores, mas isso é uma grande ilusão. É somente na “hora do vamos ver” 



que podemos dizer se jamais mataríamos uma outra pessoa. Um vegetariano pode dizer que 

nunca comerá carne, mas somente quando estiver em uma situação em que a única opção é 

comer carne para não morrer de fome que ele irá provar que “jamais” vai comer carne. 

Quantas vezes também a gente vê uma pessoa pedindo dinheiro e não sentimos vontade ou 

não conseguimos dar um único centavo, mas damos para um outro? A gente vai dar para 

quem precisava naquele momento receber e não damos para aquele que, naquele momento, 

tinha que passar pela experiência do não receber. Somos livres para expressar nossos 

sentimentos, por isso, procure sempre cultivar o desejo de ajudar o próximo, mas saiba que 

você só vai conseguir ajudar quem merecer ajuda e não quem você quer ajudar.  

Por isso não nos devemos sentir culpados ou se lamentar pelo que aconteceu, e nem 

se preocupar com o futuro. Se eu respondesse que o ato correto é perdoar, o “ofendido” vai 

se culpar se bateu no outro, esquecendo que ele foi apenas um instrumento para o carma 

daquele que precisava apanhar. O perdão é uma ação interior. Eu posso perdoar o outro e 

mesmo assim fazer uma queixa na polícia. Nesse caso, eu vou sem ódio no coração. 

Como ninguém tem os instrumentos necessários para julgar o “certo” e o “errado”, 

o importante é saber que não cai uma folha sem que Deus permita. A única verdade que 

sabemos, e que todos os mestres ensinam é o amor. Faça o que tiver que fazer, mas faça 

sempre com amor. E amar é uma atitude interior e não exterior. Se você for até a delegacia 

entregar o racista, apenas vá sem ódio no coração. Faça o que tiver que fazer, mas aja 

sempre com o coração em paz, com a mente serena. Até o racista é um espírito em 

provação e só vai receber o que necessita e merece. 

  

13 – Pode um espírito encarnado ou desencarnado interromper ou prejudicar uma 

encarnação? 

Essa é uma dúvida muito comum, mas a resposta é simples: Não. E como ficam os 

milhares de casos de obsessão descritos nos livros espíritas? E os assassinatos? Não é uma 

interrupção de uma encarnação?  

Apenas na aparência houve o prejuízo a um outro espírito encarnado, pois como 

todos os cristãos dizem, não cai uma folha sem que Deus permita. Ora, não podemos 

apenas falar da boca para fora essa frase, temos que compreendê-la e vivê-la plenamente se 



somos cristãos. Se Deus permite que um espírito vivencie a ilusão de acreditar que ele 

prejudica um outro, seja este encarnado ou não, é porque tal experiência é importante para 

o outro que sofre aquela ação. Faz parte de suas provações. Isso está claro em O livro dos 

espíritos quando Kardec pergunta se um espírito “mau” pode prejudicar um homem de 

“bem”.  

Ou seja, nada acontece sem que Deus permita. Se Ele permitiu o obsessor é porque 

Deus sabe que esta experiência será válida para o que vive o papel de “vítima”. Se não 

fosse necessária está experiência, Deus não a permitiria. Logo, o obsessor não está 

prejudicando uma encarnação, mas sendo um instrumento para que as provas daquele 

espírito encarnado se realizem plenamente. O mesmo argumento vale para o assassinato. 

Quem desencarna assassinado não teve sua encarnação interrompida. O espírito ainda preso 

ao ego poderá pensar que sim e se revoltar contra o instrumento daquela ação. Pode até  

desejar vingança ou tornar-se um novo obsessor. Mas o desencarne aconteceu na hora que 

tinha que acontecer, nem um minuto a mais ou a menos.  

Não temos como saber o que vai acontecer no futuro, mas o que acabou de 

acontecer foi o que tinha que acontecer, daí não fazer sentido ficar procurando culpados, 

criticar ou acusar quem quer que seja. Se você quiser acusar alguém, acuse a Deus, que é a 

causa primária de todas as coisas. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, é de todas, 

tanto as agradáveis como as desagradáveis, do ponto de vista do ser humanizado.  

E como Deus não castiga, não pune, não condena ou fica enfezado com seus filhos, 

Ele apenas cria as situações carmáticas que deverão ser vividas por cada um, ou seja, suas 

vicissitudes positivas ou negativas. 

No livro Diversidade de carismas, de Hermínio C. Miranda, o autor narra, por 

exemplo, o momento em que um psicanalista tentava hipnotizar uma paciente. Ela, uma 

médium ainda não esclarecida, vê um espírito na forma de enfermeira entrar na sala e dizer 

a ela que lá estava para impedir que ela fosse hipnotizada, pois aquele procedimento não 

seria adequado para ela. E o médico, de fato, não obteve êxito em sua experiência, ficando 

desapontado e frustrado.  

Esse fato demonstra como todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos estão 

sendo vigiados e monitorados. O “Big Brother”, aquele programa de TV, nos dá uma 



pequena idéia do que é, de fato, uma encarnação. E não há necessidade de ficar paranóico 

em saber que você nunca está sozinho; que você está sendo observado em tudo o que você 

faz. Ter essa consciência deve te trazer mais confiança e Fé em Deus, pois sabe que não 

corre perigo algum. Se um ato nosso estiver de acordo com o que o outro necessita receber, 

vai acontecer. Se aquele ato for prejudicar uma encarnação, ou seja, for de encontro a algo 

que não estava planejado para ser vivido pelo espírito encarnado, ou seja, não estava 

contemplado no seu gênero de provas, não vai acontecer. Em suma, cada um só vivencia 

aquilo que necessita e merece, positiva ou negativamente.   

  

14 – Se existem espíritos, por que eles não ajudam no desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia? 

Eles ajudam, e muito. Porém, os espíritos esclarecidos, têm uma outra compreensão 

do papel da ciência e da tecnologia. Eles sabem que tudo emana de Deus, inclusive a 

ciência e a tecnologia. Assim, os avanços nessa área também levam em consideração o 

merecimento do ser humanizado. Nada acontece antes do tempo previsto. Ou seja, 

enquanto houver espíritos que necessitam passar por cirurgias invasivas, a medicina usará 

esses recursos. Quando esse tipo de carma for esgotado, a medicina também evoluirá. O 

mesmo acontece em outras áreas. Enquanto for necessário perder tempo em 

engarrafamentos, não haverá avanços nos meios de transportes etc., mas é importante ter 

em mente que o cientista também é um espírito humanizado em provas. Ele tem um papel: 

des-cobrir o que está encoberto. Ou seja, nada existe sobre a terra que não exista no mundo 

astral. Portanto, a ciência e a tecnologia estão encobertas. E, no momento apropriado, Deus 

permite que um pouco do véu seja retirado, para que haja uma nova des-coberta. E como o 

cientista também está sendo provado, ele pode acreditar que não passa de um mero 

instrumento de Deus e que, nada do que ele des-cobre pertence a ele ou, motivado pelo 

individualismo, acreditará que ele cria, inventa, faz e acontece. Ou seja, poderá ser humilde 

ou se envaidecer representando o papel de cientista na terra. 

Costumamos dizer que a ciência se afasta de Deus, mas isso é uma inverdade. A 

ciência também é emanação de Deus. Nada do que o cientista consegue materializar ou dar 



forma aconteceu sem que Deus permitisse. Por isso dizemos sempre que Deus não pára um 

só segundo de criar e não repete nenhuma criação.  

Achamos que já evoluímos muito cientificamente, mas isso também é uma 

inverdade. Há muito mais esperando por nós no campo da ciência e da tecnologia. Nosso 

avanço tecnológico ainda é ginasial. Mas cada coisa tem o seu tempo. Muitas novidades 

tecnológicas só poderão se materializar na terra no chamado mundo regenerado, ou seja, 

quando aqueles irmãos ainda presos ao individualismo e sem consciência universal 

estiverem encarnando em outros orbes.   

Portanto, também é uma inverdade achar que evolução espiritual é oposta à 

evolução cientifica e tecnológica. Muitos acreditam que para evoluir espiritualmente 

precisam viver longe do meio cientifico e tecnológico, ficando 24 horas sentado em baixo 

de uma árvore, recitando mantras e tocando flauta de bambu. Porém, para evoluir 

espiritualmente é necessário emanar amor, nada mais. E a ciência, mesmo quando o ser 

humanizado não percebe, também é fruto da emanação amorosa de Deus. 

  

15 - Por que Deus permite que selvagens encarnem entre os civilizados, como vimos 

nesse final de semana em São Paulo (referência aos ataques do PCC no dia das mães, 

em maio de 2005)? 

Essa tese de que os “selvagens” encarnam entre os “civilizados” e que são eles os 

responsáveis pela violência urbana é muito difundida em livros e em sites espíritas, mas 

será que ela é verdadeira? 

Em primeiro lugar temos que ter em mente que, a cada segundo, Deus nos dá novas 

oportunidades para exercitarmos a benevolência, a indulgência e o perdão. Assim, Deus 

não pune ninguém e, o que é mais importante, ninguém é vitima de ninguém. O policial 

(bombeiro) que desencarnou assassinado por um bandido, morreu na hora que tinha que 

morrer e da forma que tinha que morrer. Assim, ao invés de vítima, temos que compreender 

que havia chegado o momento de seu desencarne. Além disso, ele foi tão benevolente que 

possibilitou com a sua desencarnação uma prova para o mundo todo, já que a repercussão 

do “caos” vivido em São Paulo foi notícia em vários países: vamos ter compaixão do 

policial e condenar o bandido? Ou vamos vibrar amor para ambos, a “vítima” e o “algoz”?  



Deus não está punindo ninguém, apenas nos dando oportunidade para sermos 

benevolentes, indulgentes e perdoar. E, se alguém precisa passar pela experiência de 

desencarnar assassinado é necessário um instrumento para essa ação carmática. Agora se 

esse que foi o instrumento para o desencarne do outro vai adquirir carma ou não, será entre 

ele e Deus, dependerá da intenção vivenciada por ele durante o ato.  

O “certo” é o amor universal e o “errado” é o egoísmo. Por isso, o ideal sempre é 

emanar amor para tudo e todos. Não é criticando, julgando e condenando quem quer que 

seja que estaremos sendo benevolentes. Se eu acuso o governo e a polícia pelo caos vivido, 

não fui indulgente; se continuar criticando e condenando os bandidos também não. Daí a 

única forma de ajudar é através da emanação de amor. O amor cobre uma multidão de 

pecados, afirmou Jesus. 

Se você vai até um centro espírita e lá ouve que os bandidos são selvagens ou que 

são espíritos de índios invadindo o mundo civilizado através da reencarnação e que são 

estes espíritos bárbaros que tiram o nosso sossego, você deve se perguntar: e Deus, onde 

entra nessa história? Se você acreditar nisso, deixará de ser indulgente e benevolente. Ao 

invés de ficar preocupada se o bandido é “civilizado” ou “selvagem”, emane amor para 

tudo e todos, encarnados e desencarnados, bandidos e policiais.  

Você reparou que a lógica é a mesma presente em outras religiões? Para uns, os 

bandidos são “selvagens” que invadem a “civilização”, para outros, são discípulos do 

“demônio”, quando não o próprio “demônio” em ação. Quem pensa assim, perde a 

oportunidade de amar incondicionalmente. Quanto mais você emitir vibrações de ódio, 

rancor ou crítica para quem quer que seja, menos você está amando universalmente. 

  

16– Para evoluir espiritualmente é necessário parar de comer carne? 

Não. Para evoluir espiritualmente é necessário emanar amor 24 horas por dia. Se 

você pára de comer carne, mas critica aquele que come, você não emanou amor e, portanto, 

não evoluiu espiritualmente. E o mesmo pode ser dito para qualquer fato material. Alguém 

pode pensar que será evoluído espiritualmente se usar remédios Florais, homeopatia e 

outros tratamentos alternativos. Porém, se usar todos esses tratamentos e continuar julgando 

e condenando quem quer que seja, não amou incondicionalmente e, portanto, não evoluiu 



espiritualmente. Hoje é moda dizer que para evoluir espiritualmente você tem que fazer 

Yoga, Meditação, Reiki, T’ai Chi Chuan e outras práticas orientais. Porém, de que adianta 

fazer tudo isso e continuar sendo arrogante, orgulhoso e não perdoar? O mesmo vale para 

aqueles que acham que vão evoluir espiritualmente se freqüentarem, semanalmente, um 

centro espírita, uma igreja evangélica ou a missa católica. De que ainda esse ato se, no dia-

a-dia, continuar julgando e condenando aquele que não freqüenta o local que você 

considera o certo? 

A evolução espiritual não está nas atitudes exteriores, mas no interior de cada um. 

Deus nos dá a oportunidade de emanar amor ou não. Quando você aprender a emanar amor 

para tudo e todos, sem julgamentos ou críticas, você começará a evoluir espiritualmente. 

Enquanto perder tempo julgando ou condenando, estará deixando de evoluir, mesmo não 

comendo carne, fazendo Yoga, tomando remédios homeopáticos ou freqüentando um 

centro espírita ou a missa, semanalmente. Comece a emanar amor para todos, sobretudo 

para aqueles que fazem coisas que te irritam, que você não gosta. Assim você começará a 

evoluir espiritualmente. 

  

17 – O homossexualismo é pecado? 

Em primeiro lugar, temos que ter em mente que o espírito é uma luz, logo, ele não 

tem forma e muito menos sexo. Assim, não existe espírito homossexual. Porém, para sua 

aventura encarnatória, o espírito cria uma personalidade temporária que chamaremos de 

ego. Nesse sentido, um espírito pode ter um ego homossexual, mas ele não é homo e nem 

heterossexual. 

E por que o espírito encarna? Ele encarna para passar por provações. Assim, a 

homossexualidade não é pecado, mas uma provação para o espírito. E provação não apenas 

para o espírito que vive uma personalidade homossexual, mas para todos que convivem 

com ele. Vou explicar melhor, ao aceitar encarnar com um ego homossexual, aquele 

espírito sabe que sofrerá o preconceito da sociedade. E as provas para os espíritos são 

sempre interiores, sentimentais, e não exteriores. Pode ser que esse espírito quisesse 

aprender o que é ser vítima do preconceito. Quem sabe em encarnações passadas esse 

espírito viveu personalidades preconceituosas e agora queria vivenciar o outro lado. E 



como todos nós somos instrumentos carmáticos, aqueles que convivem com um 

homossexual estão em prova também. O que foi que Jesus nos ensinou? Ensinou-nos que 

devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Logo, para 

seguir os ensinamentos do Cristo, aqueles que convivem com o homossexual devem amá-lo 

da forma como ele é. E não só o homossexual; deve amar também o bissexual, o transexual 

etc. O homossexual está vivendo suas provas e sendo instrumento de Deus para a prova de 

outros espíritos humanizados. Deus está oferecendo uma oportunidade ao heterossexual de 

aprender a amar universalmente, ou seja, a todos incondicionalmente. Portanto, 

homossexualidade não é pecado e nem gera carma para o espírito. É apenas uma outra 

provação. 

  

18 – No centro que freqüento, o palestrante disse que os médicos são espíritos 

missionários. Isso é verdade? 

Como sempre salientamos, nossas provas são interiores e não exteriores. Ser médico 

também é um instrumento para provas. Não existe espírito médico. Existe espírito 

vivenciando uma personalidade que interpreta o papel de médico. Porém, vamos usar um 

exemplo que pode nos auxiliar a entender melhor essa questão. Imagine dois espíritos, um 

orgulhoso e outro humilde. A única coisa que o espírito traz para sua nova encarnação é o 

seu mundo interno, os seus talentos.  Assim, o orgulho é um sentimento que pertence ao 

espírito.  

Vamos imaginar, agora, que esses dois espíritos escolhem viver personalidades 

médicas na terra. O que teremos? De um lado, um espírito vivendo a personalidade de um 

médico orgulhoso e, de outro, um espírito vivendo a personalidade de um médico humilde.  

Ambos serão instrumentos da justiça divina, representando o papel que precisam 

representar. Ou seja, se um determinado paciente tiver merecimento para ser curado de uma 

enfermidade, o médico será o instrumento dessa cura. E se um paciente precisar ficar com 

uma tesoura ou um bisturi na barriga, após uma operação, o médico será também o 

instrumento que irá esquecer o objeto na barriga do paciente.  



No mundo exterior, não haverá diferença alguma entre um e outro médico. Eles 

estarão sendo instrumentos para a ação carmática dos demais espíritos humanizados, pois 

cada um sempre recebe o que necessita e merece.  

Porém, interiormente, cada um viverá essa experiência de uma forma diferente. 

Aquele que é orgulhoso está passando por uma provação. Ele precisa aprender, em cada 

situação carmática criada por Deus, a vencer o orgulho. Em outras palavras, sempre quem 

cura ou quem mata é Deus, mas o espírito que vivencia uma personalidade médica 

orgulhosa estará sendo provado a cada instante: sou um mero instrumento da vontade de 

Deus ou seu eu quem cura? É Deus quem opera através de mim ou eu que sou um excelente 

cirurgião?  

O outro, que venceu o orgulho em suas encarnações anteriores, não terá dificuldade 

em aceitar que ele é um mero instrumento de Deus. Não irá se vangloriar quando curar 

alguém e não se culpara quando algum espírito humanizado desencarnar em suas mãos.  

Nesse sentido, podemos dizer que o primeiro é um espírito em provação, mesmo 

vivenciando o papel de médico e, o segundo, talvez possa ser chamado de “missionário”. 

Ambos criaram personalidades para atuar no cenário material como médicos, mas vivem 

realidades interiores diferentes. Agora, o único capaz de compreender o interior de cada um 

de nós e julgar é Deus. Saiba apenas que o médico não erra, mas também não cura. Ele é 

apenas mais um instrumento carmático servindo, conscientemente ou não, à justiça divina. 

  

19 – Os radicais árabes que matam em nome de Deus estão corretos? 

Em primeiro lugar devemos nos lembrar que Krishna nos ensina no Baghavad Gita 

que o espírito não é atingido por bala, pelo fogo etc. Ou seja, o espírito não morre. Quem 

morre, assassinado ou não, é nossa personalidade transitória. Não vamos pensar em termos 

de certo e errado, mas tentar compreender que nenhum espírito desencarna antes do tempo. 

Logo, morre quem tem que morrer, na hora que tiver que morrer e da forma que tiver que 

morrer. Nesse sentido, os que você chama de “radicais árabes” estão sendo sim 

instrumentos de Deus, mas não, necessariamente, servindo a Deus. Essa distinção é 

fundamental para você entender o que estou dizendo. Vou tentar explicar melhor. Todos 

nós somos instrumentos inconscientes da justiça divina, pois estamos, interiormente, 



servindo ao ego, ao nosso individualismo. Krishna ensina também que a ação exterior vai 

acontecer de qualquer forma, pois ela é emanação de Deus. Ou seja, todos nós temos uma 

pulsão interior para a ação e, assim, sempre faremos o que temos que fazer, de acordo com 

nossos sentimentos, uma vez que a natureza não dá saltos. 

Eu não posso exigir que um espírito emane amor se esse sentimento ainda é uma 

abstração para ele. Cada um dá para o Universo o que possui e recebe em função do que 

doou.  

 O nosso livre-arbítrio é sempre interior. Em função de nossos sentimentos, Deus 

guia os nossos passos no mundo exterior. Após a encarnação o nosso verdadeiro livre-

arbítrio se manifesta em nosso mundo interior. Em outras palavras, nosso livre-arbítrio está 

no sentimento vivenciado, na energia psíquica emanada naquele ato. É por isso que Krishna 

fala sempre no “falso agir” e no “reto agir”. O primeiro é aquele cuja motivação interior é o 

ego. O segundo é quando temos a consciência de que somos meros instrumentos de Deus e 

vivemos nossa vida com equanimidade, sem euforia ou sofrimento, e sem envolvimento 

com os frutos da nossa ação. Ou seja, servimos a Deus quando agimos 

desinteressadamente, sem nada esperar em troca. Essa é a forma de ligar-se a Deus através 

da ação, ou seja, é o chamado karma-yoga. Além disso, para servir a Deus precisamos ser 

benevolentes, indulgentes e perdoar a tudo e a todos. Ou seja, amar universalmente. E o que 

é isso? É permitir que o outro vivencie a sua existência da forma que quiser. É permitir que 

o outro se vista da forma que quiser. É permitir que o outro pense da forma que quiser. É 

permitir até que o outro me mate, se essa for a vontade dele. Nesse sentido, existe amor 

universal na ação dos “radicais árabes?” Eu não sei te dizer, pois me abstenho de julgar 

quem quer que seja. Mas posso te dizer que o carma é adquirido não no ato exterior, por 

mais “bárbaro” que este possa parecer aos nossos olhos, mas pela intenção interior.  

Se alguém mata por ódio, por vingança ou qualquer outro sentimento que não seja o 

amor, não serviu a Deus, apesar de ter sido um instrumento para a justiça divina, pois Deus 

dá a cada um de seus filhos o que cada um merece e ninguém morre antes da hora. Ele não 

seria justo e nem onisciente se permitisse que um ser humanizado que não precisasse 

desencarnar com a queda do WTC, por exemplo, vivesse aquela experiência. Este espírito 

teria todo o direito de chegar para Deus e reclamar. Ele teria todo o direito de dizer: “eu 



planejei uma encarnação que foi aprovada pelo Senhor e de repente ela foi abortada por 

causa de um avião que derrubou o prédio onde eu estava trabalhando. Que Deus 

incompetente é o senhor!”. 

Ou seja, ninguém pode interromper uma encarnação, mas pode sempre ser um 

instrumento da justiça divina. Porém, se a motivação interior é o individualismo ferido, se 

matou porque esperava algo em troca, na terra ou no céu, serviu ao ego e estará sujeito à lei 

da ação e reação. Assim, mesmo que se mate em nome de Deus, mas serve ao ego, 

vivencia-se um “falso agir”.  

  

20 - Os espíritas condenam as imagens, mas enchem os centros espíritas de fotos de 

Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, entre outros. Isso não é cultuar 

imagens? 

Eu não saberia te dizer se isso é um cultuar de imagens. Mas não resta duvida que 

estão idolatrando egos. Não existe um espírito chamado Chico Xavier, nem um espírito 

chamado Allan Kardec. Existe um ego, uma personalidade que foi criada por um espírito, 

com a autorização de Deus, para vivenciar uma humanização. Assim, Chico Xavier é uma 

personalidade e Allan Kardec outra. E cada um fez, exteriormente, exatamente aquilo que 

estava escrito no “livro da vida” de cada um para acontecer. Agora, interiormente, como 

cada um viveu sua humanização? Somente Deus o sabe.  

Uma vez perguntei para um espírito em uma reunião mediúnica se Kardec não 

estava muito preso ao ego, já que utilizava, com freqüência, os termos católicos como 

“bem” e “mal” etc. E o espírito me respondeu: “Não. Allan Kardec não estava ligado a um 

ego, Allan Kardec é um ego que foi programado para perguntar aos espíritos o que tinha 

que ser perguntado. Se o espiritismo codificado pelo ego Allan Kardec tem um olhar 

católico, é porque essa era a intenção de Deus para aquele momento”.  

Nesse sentido, o trabalho que a personalidade Allan Kardec deixou na terra passou a 

ser instrumento de nosso carma. Vamos idolatrar um ego ou vamos amar a Deus acima de 

todas as coisas? Allan Kardec não agiu certo e nem errado. E o que ele escreveu não está 

também certo e nem errado. Ele viveu exteriormente e escreveu aquilo que ele precisava 

escrever. Porém, o espírito que vivenciou aquela personalidade passou ou não na prova de 



acordo com o sentimento manifestado em suas ações. E como todo espírito humanizado, ele 

também foi e é instrumento de nossos carmas. Aquele que odeia Kardec não ama 

universalmente; e aquele que idolatra o ego Kardec deixa de amar a Deus acima de todas as 

coisas. Seu ego criou um novo bezerro de ouro e o espírito aceitou.  

  

21 – o casamento deve ser por toda a vida como ensina Paulo de Tarso ou é como 

ensina o espiritismo, permitindo o divórcio? 

Na minha opinião, não há divergência entre o que Paulo ensina na Bíblia e o que 

encontramos no livro Evangelho segundo o espiritismo. Paulo diz que aquilo que Deus une 

o homem não pode separar. Porém, será que todos os casamentos são divinos? O Evangelho 

segundo o espiritismo traz uma reflexão interessante. Lá encontramos que as uniões 

abençoadas por Deus são aquelas realizadas com amor. Porém, aquelas uniões motivadas 

por interesses materiais não seriam unidas por Deus, logo, se houver um divórcio, não há o 

menor problema. Não se está indo contra a vontade do Pai. Não está separando algo que 

Deus uniu. 

Mas eu colocaria mais um detalhe nesse tema. Será que existe casamento por amor 

em um planeta de provas e expiações, como é a Terra? Não serão todas as uniões terrenas  

motivadas pelo carma, pelas dividas entre os espíritos envolvidos? Se nada acontece por 

acaso, Deus une dois espíritos humanizados para vivenciarem suas provas e um ser o 

instrumento da ação carmática do outro. Porém, logo que esse carma é esgotado ou o 

aprendizado acontece, não há mais a necessidade de manter essas duas personalidades 

unidas e cada uma pode seguir sua jornada evolutiva. Lembremos que nosso livre-arbítrio 

não está nos atos materiais, no mundo exterior, mas no mundo interior. Vou dar um 

exemplo. Recentemente atendemos uma pessoa que está separada do ex-marido há 18 anos. 

Ela teve dois filhos com essa pessoa e, quando ele foi morar com outra mulher, teve que 

educar sozinha os dois filhos. Até hoje ela sofre. Ela critica e condena o marido e afirma 

que ele é o culpado dos filhos não gostarem dela.  

Fizemos uma regressão de memória e obtivemos uma informação valiosa. Esse 

espírito, em uma encarnação anterior, também viveu uma personalidade feminina. Naquela 

ocasião, ele foi o instrumento para que um casal se separasse. O casal era formado, 



exatamente, pelo seu atual ex-marido e pela mulher que mora com ele atualmente. Além 

disso, ela não aceitou cuidar das crianças que aquele casal tinha, alegando que não eram 

seus filhos e, por não ter nenhuma obrigação com eles, abandonou-os em um orfanato. 

Com essa informação ficou obvio porque Deus permitiu que ela se casasse, tivesse 

dois filhos e depois fosse abandonada pelo ex-marido. Ou seja, seu ex-marido foi apenas 

um instrumento de seu carma. E Deus lhe deu a oportunidade de cuidar sozinha dos dois 

espíritos humanizados que ela abandonou (motivada pelo seu individualismo) na 

encarnação anterior.  

Com esse fato real podemos compreender que não temos nenhum domínio sobre o 

mundo exterior. Nosso livre-arbítrio está no mundo interior. Vamos agradecer a Deus pela 

oportunidade de perdoar, de servir universalmente ou vamos lamentar, sofrer, acusar o 

outro pela nossa infelicidade? Em outras palavras, o casamento também é um instrumento 

carmático. Cada espírito humanizado vai se unir e se separar de acordo com suas 

provações. É o carma que une e não o amor, pelo menos nos mundos de provas e expiações. 

Para alguém ser capaz de amar um outro espírito individualmente, ele deve ser capaz de 

amar universalmente. O que ainda é uma quimera em um mundo de expiação. Quem ama 

de verdade, perdoa. Quem ama de verdade, não fica culpando ninguém. Temos muito que 

aprender antes de nos unir por amor a um outro espírito humanizado.  

  

  



Anexo 

 

Os quatro pilares da Animagogia 
 
 
1 – o desapego aos bens materiais, sentimentais e culturais 
 
Para compreender a ilusão do mundo material e superá-lo, os ensinamentos de Lao Tsé 
formam o primeiro pilar. Notem que falamos nos ensinamentos de Lao Tsé e não no 
taoísmo, que já é uma cultura e não mais uma Psicosofia (sabedoria espiritual).   As quatro 
virtudes ensinadas por Lao Tsé devem ser colocadas em prática por todos aqueles que 
desejam viver como espíritos, mesmo presos aos laços da matéria, ou seja, a um ego 
humanizado: a não-ação; o não-lutar, o não-desejo e o não-saber. Se estas virtudes, que são 
interiores e não exteriores, não forem vividas plenamente pelos espíritos humanizados, 
estes continuarão presos às verdades criadas pelo ego e, continuarão necessitando de 
consolo quando um parente desencarnar, quando o desemprego bater à porta, quando o 
filho não passar no vestibular ou se envolver com drogas, quando o carro for roubado ou 
quando o marido arrumar outra mulher.   
 
 
2 – A fé incondicional 
 
Porém, aquele que seguir por essa senda, os ensinamentos de Lao Tsé, inevitavelmente, 
chegará ao segundo pilar da Animagogia que são os ensinamentos de Krishna. Estes podem 
ser resumidos na Fé incondicional em Deus. Lembrando que os ensinamentos de Krishna 
não estão, necessariamente, ligados às práticas exteriores das diferentes religiões 
hinduístas, ou seja, às criações culturais que geram apegos. Em livros de teor universalista 
como Baghavad Gita, Baghavad Puranas e outros, Krishna nos ensina a confiança e a 
entrega absoluta aos desígnios de Deus. O senhor da mente, que é um espírito esclarecido, 
não se move mais pelo egoísmo e pelo orgulho, mas deixa Deus criar e se contenta em ser 
fiel à luz do momento, pois sabe que ela traz tudo o que necessita e merece. O senhor da 
mente liberta-se da pretensão ao “direito autoral” em seus atos, pois aprendeu que não age 
por si mesmo e muito menos para si mesmo. Ele é um instrumento da justiça divina. 
Liberto do fruto de seu trabalho, é indiferente às aprovações e também às críticas, por isso, 
não julga como justas ou injustas as opiniões dos homens. O senhor da mente não precisa 
mais de consolo ou da aprovação de outros homens pois se encontra liberto da 
multiplicidade das aparências. O que ele busca apenas é a purificação de seu coração. 
 
 
3 – a felicidade incondicional 
 
E aqui chegamos ao terceiro pilar da Animagogia: os ensinamentos do Buda que, em 
resumo, nos levam a viver a felicidade incondicional. Liberto dos desejos e das sensações 
criadas pelo ego, não se vinculando mais aos sentimentos do “eu acho”, “eu penso”, “eu 



faço”, o ser humanizado liberta-se de tudo o que gera sofrimento e, assim, vive em estado 
de graça, ou seja, é feliz incondicionalmente.  
Enquanto muitas religiões afirmam que é necessário sofrer agora para ser feliz no futuro, os 
ensinamentos de Buda nos ensinam a viver sempre felizes, sem condicionar nossa 
felicidade aos prazeres e às sensações que são momentâneas. Compreendendo que a 
felicidade é um estado de espírito e não depende de nada exterior, acolhemos de bom grado 
todos os acontecimentos, não por resignação (aceitação), mas com amor, com a certeza que 
qualquer circunstância, feliz ou infeliz, prazerosa ou desprazerosa, contém um 
ensinamento, uma essência, que pode ser o desapego na prosperidade ou a paciência na 
adversidade. E como salientamos acima, viver os ensinamentos de Buda é o objetivo da 
Animagogia e não os rituais ou práticas exteriores criadas pelo ego nas diferentes religiões 
budistas. 
 
 
4 – o amor incondicional 
Por fim, o quarto pilar da Animagogia, são os ensinamentos de Cristo, ou seja, vivenciar 
plenamente o amor incondicional. O espírito feliz ama o inimigo, ama aquele que o critica, 
ama aquele que o despreza, ama aquele que quer defender verdades, ama a vítima e o algoz, 
ama a si mesmo, da forma como é, pois sabe que ninguém pode agir diferentemente de sua 
natureza. Como nos casos anteriores, a Animagogia trabalha com os ensinamentos do 
Cristo e não com as religiões cristãs, que se engalfinham por serem frutos do ego, por 
serem movidas pelo apego cultural, fruto do orgulho e do egoísmo. 
 
Estes são, portanto, os quatro pilares da Animagogia: o desapego aos bens materiais, 
sentimentais e culturais; a Fé incondicional, a Felicidade incondicional e o Amor 
incondicional. São, portanto, pilares não-racionais, uma vez que a razão é um dos atributos 
do Ego, junto com as percepções, sensações e a memória.  
A Animagogia se vincula aos ensinamentos dos mestres, o que chamamos de Psicosofia, 
mas não às religiões criadas pelos diferentes egos humanizados. A Animagogia respeita 
todas as religiões, mas compreende que elas ainda são necessidades dos mundos de provas 
e expiações.  
Não devemos confundir a Animagogia com doutrina religiosa. Ela é apenas uma educação 
espiritualista sistematizada para trabalhar com aqueles espíritos humanizados que já 
superaram a fase da consolação e que se preparam para habitar, em breve, os mundos 
regenerados, não mais nutridos pelo egoísmo, como os de provas e expiações. 
A Animagogia não está direcionada para a transformação do mundo exterior, uma vez que 
esse só existe em nossa mente, como a ciência moderna já aceita. Ela direciona-se para a 
transformação do mundo interior, o único mundo que é real.   



Esquema teórico-prático da animagogia 
 

 
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Realize em seu centro espiritualista ou escola um 
 

 
 
 

 
outras informações pelo e-mail:  

asamar_sc@hotmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


