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capítulo II 
 

A COSMOLOGIA ESPÍRITA 
 
 
1. A Religião como Sistema de Representações e Práticas 

 Se diferentes teorias e áreas de conhecimento concordam em debruçar-se sobre um objeto 

comum - a religião -, as maneiras de vê-lo e defini-lo diferem em muito. A religião pode ser falsa 

consciência (Marx), castelo de erros (Tylor), sociedade hipostasiada (Durkheim). Em sua definição 

estão embutidas teses sobre a natureza do social. O campo é polêmico, e, como sempre, a noção de 

religião constrói-se, de um lado, por aqueles que a vivem e, de outro, pelas teorias que a pensam e 

questões que estas enfatizam. 

Contudo, por mais diferentes que sejam, há uma questão de fundo, de natureza epistemológica 

e existencial, que perpassa todas essas teorias: qual o sentido ou significado das religiões em geral e 

de cada religião? Qual a relação entre o sentido que se percebe nessa forma de pensamento e ação 

partilhadas e o seu sentido para os atores tomados como grupo? 

A distinção entre a realidade da crença e a realidade de seu objeto (Tylor, 1970; Durkheim, 

1968; Robertson Smith, 1972) é um dos primeiros passos que possibilita o estabelecimento da 

religião como um campo de reflexão antropológico. Sob esse ponto de vista, a crença enquanto 

fenômeno social é portadora de uma verdade que não é contudo aquela que seus adeptos lhe 

atribuem. Porém como e onde localizar essa verdade?Existe um objeto de crença exterior à própria 

crença? Qual o estatuto lógico/filosófico do discurso religioso? 

A perspectiva aqui adotada vê a religião como um sistema de representações e práticas da 

ordem do simbólico. Essa definição abriga dois dos postulados da Escola Sociológica Francesa: 

 

1. a visão do simbolismo como um fenômeno da ordem do pensamento,  

entendendo o pensamento como constitutivo da experiência (Mauss, 1978); 

2. a visão do social como uma categoria que se constitui da particularidade dos aspectos sob 

os quais a apreendemos (jurídico, político, econômico, religioso etc.) (Mauss, 1978; Lévi-

Strauss, 1976). 

 

 Nela estão embutidas duas questões teóricas correlatas: 

 Em primeiro lugar, embora tendo em comum a afirmação do simbolismo como 

constitutivo do social, as abordagens simbólicas variam enormemente entre si.1 Em segundo lugar, 

                                                 
1Para a leitura crítica dessas abordagens ver Sperber, 1974 e Skorupski, 1976. 
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o entendimento da religião como um sistema de representações (crenças) e práticas (ritos) divide o 

conjunto do qual se parte (a totalidade do sistema religioso) em dois planos aos quais a análise 

recorrerá: o plano do pensamento, do intelecto – as representações; e o plano do comportamento, 

das ações humanas - os rituais.2 

Ao chamar atenção para a diversidade das abordagens simbólicas, não é minha intenção 

discuti-las de maneira exaustiva nos limites deste livro. A segunda questão acima indicada 

fornecerá um ponto de partida para a elucidação de alguns problemas levantados por algumas 

dessas abordagens e permitirá o delineamento mais preciso da perspectiva teórica aqui adotada. 

 Na Antropologia Social a noção de ritual permaneceu por um bom tempo reservada ao 

domínio do religioso e do mágico, referindo-se ao comportamento místico, tendo por base em 

última análise o critério da irracionalidade (ver, por exemplo, Evans-Pritchard, 1972; Gluckman, 

1962; Turner, 1967). O ritual nesse contexto designa um comportamento oposto ao não-místico ou 

racional. 

A noção de uma linguagem e de um comportamento não mais "místicos" mas "simbólicos", ao 

enfatizar a necessidade da apreensão da lógica própria e interna aos sistemas estudados,desloca a 

questão da racionalidade e lança as bases para uma visão não substancialista da noção de ritual.  

Radcliffe-Brown, em seu trabalho "Tabu" (Radcliffe-Brown, 1973:179), define o ato ritual 

como diferindo do técnico por ter sempre algum elemento expressivo ou simbólico: 

 
em qualquer atividade técnica, a adequada declaração do propósito de certo ato ou série de atos 
constitui por si mesmo uma explicação suficiente. 

 

No ritual, contudo, interessa 
  
 são a consideração de seu propósito ou razão, mas a de seu significado. 

 
Leach (Leach, 1972a) elaborará posteriormente essa distinção, dividindo as ações humana sem 

duas grandes categorias: as ações que "fazem coisas", ou seja, "alteram o estado físico do mundo", e 

as ações que "dizem coisas, i. e., fazem afirmações (geralmente relativas às relações humanas e 

status social)". Esses dois tipos de ação não são categorias excludentes nem intrinsecamente 

diferentes: 

 
 uase toda ação humana ocorrendo num contexto culturalmente definido pode ser assim 
classificada: tem um aspecto técnico, que faz alguma coisa, e um aspecto estético, comunicativo, que diz 
alguma coisa. 

                                                                                                                                                                  
2A questão aparentemente tola da primazia lógica e teórica do rito sobre o mito, que na história da Antropologia alinha, 
de um lado, Robertson Smith e Durkheim e, de outro, Tylor e Frazer, se enraíza aí. 
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Nos rituais - técnicas de informação nas quais a palavra e o comportamento são indissociáveis 

e cuja estrutura abriga conhecimentos complexos sobre a natureza e a sociedade (Leach, 1971) - o 

segundo aspecto é particularmente proeminente.3  

Essa ênfase na dimensão expressiva e comunicativa do comportamento social torna o conceito 

de ritual aplicável a todos os domínios da vida social. 4 Se considerarmos ao mesmo tempo que o 

comportamento humano pode ser percebido como intrinsecamente expressivo e simbólico (Geertz, 

1978), toda ação e palavras humanas são, nesse sentido amplo, rituais. O conceito de ritual amplia-

se tanto que a distinção entre o mito e o rito revela-se analiticamente inoperante. Leach, por 

exemplo, explicita claramente essa visão em sua reivindicação de uma não-distinção entre os ritos 

(dramatização do mito) e os mitos (recapitulação do drama) (Leach, 1971:246): 

 
o mito, segundo minha terminologia, é a contrapartida do ritual. O mito implica o ritual, e o ritual 
implica o mito, são uma única e mesma coisa (...). 

 
O mito, considerado como enunciado verbal, "'conta" a mesma coisa que o ritual considerado como 

enunciado em ato: 

 
se eu desenho grosseiramente no quadro-negro o diagrama de um automóvel e escrevo embaixo: "Isto 
é um automóvel", os dois enunciados - o desenho e a escritura - dizem a mesma coisa (Leach, 1972b: 
36). 

 
E aquilo que o ritual "diz", "expressa" ou "dramatiza" são temas, valores, elementos ou relações 

sociais. É assim, na dinâmica dessa relação entre algo que está dito nele e algo que existe fora dele 

mas do qual ele também participa, e de maneira decisiva, que o ritual deve ser entendido. 

 

Lévi-Strauss (1971: 598-603) procura precisar a noção de ritual, distinguindo entre duas 

formas de existência das representações. A primeira consiste em relatos explícitos, com evidente 

organização interna. A segunda é implícita: nela, as representações existem de maneira 

fragmentada, permanecendo ligadas a uma ou outra fase do ritual. Essa distinção importa no sentido 

em que, para esse autor, a apreensão do caráter próprio do ritual requer o isolamento das crenças e 

representações que fazem parte do ritual mas que com ele não se confundem. O rito, em sua visão, 

consiste em 

 
palavras proferidas, gestos realizados, objetos manipulados, independentemente de toda glosa ou 
exegese exigida por esses três tipos de atividade e que remetem não ao ritual mas à mitologia implícita. 

                                                 
3O mesmo ponto de vista é formulado por esse autor de maneira um pouco  
distinta in Leach, 1972b: 35. 
4Ver também a esse respeito Da Matta, 1979: 30. 
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Gestos e objetos substituem as palavras, conotando cada um, de maneira global, um sistema de 

idéias e representações: 

 
ao utilizá-los, o ritual condensa sob forma concreta e unitária procedimentos que, sem ele, seriam 
discursivos. Ele não realiza, portanto, gestos, não manipula objetos como na vida corrente, para obter 
resultados práticos oriundos de operações em cadeia, cada uma ligada à precedente por um laço de 
causalidade (...). 

 
 Quanto às palavras, deve-se perguntar não pelo que é dito, o que remete ao sistema de 

representações, mas pela maneira como o dizem. O ritual caracteriza-se ainda por um apelo 

constante a dois procedimentos: a fragmentação - no interior das classes de objetos e tipos de gestos 

o ritual distingue infinitamente; e a repetição - uma mesma fórmula ou gestos são repetidos várias 

vezes. Do recurso sistemático a esses dois procedimentos, Lévi-Strauss deriva a razão profunda do 

ritual. O mito e o rito procedem em sua visão de movimentos de pensamento que se exercem em 

direções contrárias: 

 
A fluidez do vivido tende constantemente a escapar pelas malhas da rede que o pensamento mítico 
lançou sobre ele para reter dele apenas os aspectos mais contrastados. Ao fragmentar as operações que 
detalha ao infinito, e que repete sem cansar, o ritual se dedica a um minucioso remendar, ele preenche 
os interstícios, e alimenta assim a ilusão de que é possível remontar no sentido oposto ao do mito, 
refazer o contínuo a partir do descontínuo. Nesse sentido o rito não reforça, mas inverte o 
procedimento do pensamento mítico que, por sua vez, cinde o mesmo contínuo em grandes unidades 
distintas entre as quais institui separações. 

 
Adoto essa visão como um ponto de partida. Se essa concepção do ritual é polêmica por 

divergir das demais concepções existentes, cabe assinalar que ela mantém com estas alguns pontos 

de contato relevantes. O caráter condensador dos procedimentos rituais é enfatizado também, entre 

outros autores, por Turner (Turner, 1973) e por Leach (Leach, 1971). O ritual, pensado aí por 

oposição aos "atos da vida corrente", que "visam resultados práticos", tem a mesma base que em 

Radcliffe-Brown e Leach (op. cit.). 

Neste livro trabalharei com esses dois planos de análise: as representações implícitas ou 

explícitas, e os rituais. Minha tentativa será a de através deles apreender as regras, princípios e 

categorias que caracterizam o Espiritismo como um sistema de pensamento. Circunscrevo, assim, 

os limites da análise que me proponho a realizar, por opção teórica, ao domínio religioso. 

Evidentemente, os agentes sociais concretos em questão existem no mundo e o ser espírita é apenas 

um dos aspectos da construção de suas identidades; o domínio religioso é apenas um dos domínios 

no qual se movem cotidianamente. Trata-se, todavia, de um domínio produtor de determinados tipos 
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de ethos e visões de mundo (Geertz, 1978), um domínio no qual se forjam matrizes de leitura e de 

experiência do social (Weber, 1967a, 1967b). 

 Minha questão é, em última análise, a do sentido. Tentarei circunscrevê-la na compreensão 

das regras e categorias que governam esse sistema de pensamento, e de sua relação com valores e 

temas culturais mais abrangentes.  

 No restante deste capítulo, examino as representações espíritas explícitas. Baseio-me para 

tanto na codificação e em algumas outras obras espíritas, bem como na reflexão manifesta que os 

espíritas fazem sobre a doutrina nos diferentes rituais que realizam. No capítulo seguinte discuto o 

centro espírita, e inicio a discussão de seu sistema ritual a partir de três categorias do discurso 

espírita, o estudo, a caridade, a mediunidade, examinando as representações que se encontram 

embutidas nesse plano de sua prática. O capítulo IV detém-se na análise da categoria mediunidade. 

 

2. A Cosmologia Espírita 

2.1 O Mundo Visível e o Mundo Invisível 

 O princípio de tudo é no Espiritismo Deus, concebido segundo a tradição judaico-cristã: 

Deus é o criador do universo a partir do nada. Uma vez criado, o universo constitui-se de dois 

elementos básicos: espírito e matéria. Essa dualidade é um dos pilares desse sistema, a relação entre 

esses termos, permanentemente desdobrada, funda o movimento e o devir do mundo como os 

espíritas o pensam. 

 À oposição entre um princípio material e um princípio espiritual corresponde aquela entre 

seres materiais e seres imateriais, e, de maneira mais abrangente, a oposição entre o Mundo Visível 

e o Mundo Invisível, ou, como os espíritas também o chamam, o Plano Terreno e o Plano 

Espiritual. O Mundo Invisível é "eterno e preexistente a tudo" e o Mundo Visível é "secundário, 

poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita". 

Idealmente, há de um lado o Mundo Invisível, identificado ao espiritual, e de outro o Mundo 

Invisível, associado ao material. Essa dualidade é traduzível na clássica oposição da sociologia 

religiosa: o Mundo Invisível corresponde ao espiritual, sagrado, puro, e o Mundo Visível, ao 

material, profano, impuro (Durkheim, 1968; e Douglas, 1966). Contudo, puro e impuro, sagrado e 

profano não são dois contrários que se excluem, mas antes dois aspectos sempre presentes de toda 

realidade religiosa (Hubert e Mauss, 1968). Assim, se idealmente o Mundo Espírita ou Invisível 

dispensa a existência do Mundo Visível, no funcionamento desse sistema os dois termos 

complementam-se numa relação de oposição hierárquica. 5 Em um plano, o Mundo Visível opõe-se 

                                                 
5Para a discussão dessa noção, ver Dumont, 1966. 
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ao Mundo Invisível. Em outro, os dois mundos complementam-se, o Mundo Invisível transcende, 

engloba e confere sentido ao Mundo Visível. A realidade religiosa espírita nasce dessa permanente 

relação. 

 Essa relação de complementaridade entre os dois mundos se ordena segundo dois eixos, um 

diacrônico e outro sincrônico. O eixo diacrônico corresponde às passagens de cada Espírito de um 

mundo a outro, à noção de reencarnação. Os Espíritos, principais componentes do Mundo 

Invisível,6 têm vida eterna. Em sua trajetória cósmica passam por várias encarnações até atingirem o 

grau de Espíritos superiores. A vida de um Espírito é, por conseguinte, um encadeamento de 

passagens entre os dois mundos, de encarnações, desencarnações e reencarnações. 

 O eixo sincrônico remete à relação entre Espíritos encarnados (Mundo Visível), de um lado, e 

Espíritos desencarnados (Mundo Invisível), de outro, à noção da comunicação espiritual. Ao 

encarnarem, os Espíritos revestem-se temporariamente de um corpo. Cada homem, Espírito 

encarnado, tem portanto uma natureza dupla, é corpo e alma. O corpo com seus órgãos torna-se o 

instrumento material da ação do Espírito. Por esse motivo, todo ser humano é sempre um 

medianeiro - está necessariamente em relação com Espíritos desencarnados -, e potencialmente um 

médium - é capaz de comunicar-se explicitamente com Espíritos desencarnados. Este eixo será 

examinado no capítulo III e, mais especificamente, no IV. 

 No eixo da diacronia, a relação entre os dois mundos é governada pelas leis que regem o 

universo: a lei do progresso e da evolução, a lei da reencarnação, a lei do carma ou da causalidade 

cósmica. 

 

2.2 A Evolução, o Progresso e o Desenvolvimento da Desigualdade entre os Espíritos 

O Espiritismo, como todas as religiões, se vê diante da necessidade de dar conta do problema da 

imperfeição do mundo (Weber, 1974: 412-17). Como conciliar a idéia da criação de um mundo 

imperfeito por um Deus perfeito e onipotente? A resposta espírita, em nome da razão e do bom 

senso, afirma que, se Deus, que é perfeito, criou um mundo imperfeito, onde há o Bem e o Mal, é 

porque essa criação obedece a suas razões e intenções essencialmente justas e cognoscíveis. 

 

 Os principais componentes do Mundo Invisível são os Espíritos, centelhas divinas, partes de 

Deus. São entendidos não 

 
como abstrações, mas como seres decididos, limitados, circunscritos (LM: 65). 

                                                 
6Os espíritas escrevem Espírito com maiúscula, distinguindo-o de espírito com minúscula. No primeiro caso, trata-se de 
uma individualidade moral, de uma subjetividade. No segundo caso, trata-se do elemento que se opõe à matéria. Sigo 
neste livro essa grafia. 
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Têm como atributos peculiares o pensamento, a inteligência e vontade que o dotam de livre-

arbítrio, constituindo-os como individualidades morais. Correspondem a um empobrecimento de 

Deus, devendo um dia reintegrar-se a sua origem: sua vida, ao contrário de Deus, teve um começo, 

mas como a dele não terá fim. Os Espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes, e a cada 

um foi atribuída uma missão para conduzi-lo à perfeição. Cada Espírito percorrerá uma trajetória 

que evolui da simplicidade e ignorância à perfeição. Há um ponto inicial, um "ponto zero" no qual 

há uma igualdade inicial na imperfeição e no caminho que deverão percorrer; e um ponto final, 

"infinito + relativo" ("porque infinito absoluto só Deus"), que todos um dia, não importa quando, 

alcançarão, e que representa a possibilidade de uma igualdade na perfeição. Há assim uma dupla 

igualdade entre os Espíritos: 

 

 1. substancial, no sentido em que são seres da mesma natureza, individualidades morais que 

têm como principais atributos a inteligência, a vontade e o livre-arbítrio; 

 2. posicional, pois todos foram criados simples e ignorantes, num ponto zero de sua trajetória, 

tendo à frente um mesmo alvo a alcançar. Todavia, essa igualdade primeira na imperfeição é 

sobretudo uma base a partir da qual se desenvolve uma desigualdade: embora todos os Espíritos 

tenham uma mesma natureza e um mesmo alvo a alcançar, cada percurso será único. Nele e a partir 

dele se diferenciarão. 

 

 O motor da trajetória espiritual é a relação que o Mundo dos Espíritos estabelece com o 

Mundo Visível ao longo de sucessivas encarnações. A encarnação, o Mundo Visível, idealmente 

identificados à materialidade e à imperfeição, ocupam um lugar decisivo. São a possibilidade de 

progresso do Espírito. Neles os Espíritos originariamente iguais diferenciam-se, tornam-se mais ou 

menos imperfeitos, mais ou menos próximos da perfeição. O Mundo Visível, é o lugar da produção 

de uma desigualdade justa, pois que fundada no mérito: 

 
Onde estaria o mérito, sem a luta? Se todos os Espíritos tivessem sido criados perfeitos, não teriam o 
merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. 

 
Ou ainda: 
 

a desigualdade existente é necessária a sua personalidade, a missão que lhes cabe nos diferentes graus 
e está nos desígnios de Deus com vistas à harmonia do universo (LE: 102). 

 
Combinam-se nessas proposições dois valores aparentemente contraditórios. 
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 Ao mesmo tempo que o Espírito possui livre-arbítrio, a ele é atribuída uma missão, um 

caminho predeterminado até o seu alvo, alvo e percurso pensados como indispensáveis à harmonia 

do universo. De um lado, a noção de livre-arbítrio aparece como atributo essencial dessa 

individualidade moral, tornando-a responsável pelos seus atos. De outro, a noção de determinismo 

emerge de maneira igualmente marcante, pois essa individualidade existe num universo regido por 

leis invioláveis e imutáveis de origem divina. Essa combinação configura uma tensão que perpassa 

os vários planos desse sistema religioso. Tensão e não contradição. Pois, de um lado, o livre-

arbítrio, dispositivo onde se ancora a individualidade moral do Espírito, e sobre o qual repousa sua 

diferenciação dos demais, é antes de tudo uma condição para a reintegração do Espírito à plenitude, 

a Deus. De outro lado, o determinismo a que o Espírito e seu livre-arbítrio estão submetidos é a 

manifestação mesma do divino. 

 A tensão entre livre-arbítrio e determinismo atravessa grande parte da tradição religiosa e 

filosófica ocidental (Berofsky, 1973).7 Nesse sentido, o Espiritismo, mesmo combinando algumas 

das noções clássicas das grandes religiões orientais como a de reencarnação e carma, aproxima-se 

dessa tradição. A postulação em Kardec de uma igualdade originária entre os Espíritos pode ser 

pensada como análoga àquela dos filósofos que pensaram a democracia como Rousseau e Hobbes. 

Na visão de Dumont (Dumont, 1978), esse procedimento denota a afirmação da noção de indivíduo 

como valor, como sujeito, mônada, cuja existência é pensada como anterior ao social. No 

Espiritismo, porém, essa igualdade primeira existe num universo que é de início hierárquico. Os 

Espíritos, iguais em sua origem, são partes de um todo, a ele pertencem e a ele retornarão. Sob um 

aparente dualismo, há no Espiritismo na verdade uma tripartição do universo. Transcendendo o 

Mundo Visível e o Mundo Invisível que estabelecem distinções e descontinuidades está Deus, a 

Plenitude, a Perfeição, a Indistinção. Essa tripartição reaparece, como veremos adiante, nas 

representações espíritas da pessoa. 

 Se livre-arbítrio e determinismo podem ser associados a valores culturais mais gerais cabe 

ressaltar que elas ganham nesse sistema um sentido específico. Tal como o Espiritismo os formula, 

esses valores constituem-se, como veremos, numa polaridade relevante para pensar a relação entre a 

pessoa (ser humano) e o cosmos. 

 A individualidade moral que é o Espírito existe num mundo governado por leis divinas 

imutáveis, entre elas a da existência necessária do Mal. A presença do Mal explica e gera a 

desigualdade e a imperfeição que não são senão uma das faces de uma moeda que tem no seu 

reverso a ordem e a justiça que nele vigem. 

                                                 
7Ver também, acerca da noção de livre-arbítrio no pensamento cristão, Gilson, 1978. 
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 A questão da origem da desigualdade entre os Espíritos, tema de freqüentes reflexões por 

parte dos espíritas, conduz ao problema do Mal. Numa palestra a que assisti no ICEB, o expositor 

desenvolveu o seguinte raciocínio: 

 
Como os Espíritos originariamente dotados de livre-arbítrio e iguais se diferenciam? É a grande 
figura da queda do homem, do pecado original: uns cederam à tentação, outros resistiram. De onde 
contudo vieram as influências? Dos Espíritos Imperfeitos que procuram envolvê-lo e domá-lo (...). Foi 
o que se quis representar na figura de Satanás, Porém, se todos têm as mesmas possibilidades, por 
que uns cedem e outros não? Num primeiro momento, o Espírito recém-criado observa, compara e 
tira conclusões. Num segundo momento, começa a discernir o que é certo e errado, aprende a 
distinguir o Bem e o Mal. É a moral que chega na esteira da razão. Com a capacidade de discernir, o 
Espírito pode, por meio do atributo da vontade, optar pelo Mal: "Está bem, 'tá errado mas eu quero 
assim." É a razão pela qual as gradações começaram a surgir. 

 
 A Perfeição e o Bem têm como contrapartida necessária a Imperfeição e o Mal. É do 

confronto do Espírito com esses valores opostos que nasce o seu mérito, e a justiça que reina no 

mundo. O Espírito, dotado de livre-arbítrio, tem culpa no Mal e mérito no Bem. Diferenciando-se, 

os Espíritos, seres de uma mesma natureza, subdividem-se em ordens de uma escala evolutiva cujo 

princípio de classificação é a oposição entre o espiritual, identificado ao Bem e ao Puro, e o 

material, identificado ao Mal e ao Impuro. Os Espíritos situam-se nessa escala numa gradação que 

vai do mais material = inferior, ao totalmente desmaterializado = superior.  

 Na escala espírita, os Espíritos estão distribuídos em três ordens (LE: 94). A terceira ordem é a 

dos Espíritos imperfeitos. Suas características são a predominância da matéria sobre o espírito, a 

propensão para o mal ("na verdade, eles não têm senso moral, nós é que temos e assim os 

classificamos"), idéias pouco elevadas, sentimentos mais ou menos abjetos. 

Essa ordem subdivide-se em: 

 

1. os impuros, que, quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios; 

2. os levianos, ignorantes e inconseqüentes; 

3. os pseudo-sábios, que julgam saber mais do que sabem; 

4. os neutros, apegados às coisas materiais, e que tendem tanto para o Bem como para o Mal; 

5. os batedores e perturbadores, que produzem efeitos físicos. 

 

 Estes últimos são na verdade uma classe paralela que inclui Espíritos de toda terceira 

ordem. 

 A segunda ordem é a dos Espíritos bons. Caracterizados pelo predomínio do espírito sobre a 

matéria ("sem vaidade nenhuma todos nós podemos estar aqui"). Esses Espíritos conservam, 
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quando desencarnados, traços de sua existência corpórea na linguagem e nos hábitos. Essa ordem 

subdivide-se em: 

1. benévolos, dotados de bondade e saber limitados, e cujo progresso se dá mais no sentido moral 

que intelectual ("por exemplo, aqueles a que em outros arraiais espiritualistas se dá o nome de Preto 

Velho"); 

2. os sábios, que progridem mais no sentido intelectual que moral; 

3. os prudentes, que podem julgar com precisão os homens e as coisas; 

4. os superiores, dotados de ciência, sabedoria e bondade, que encarnam na Terra somente por 

exceção no desempenho de uma missão de progresso. 

 A primeira ordem é a dos Espíritos puros, que já não têm influência alguma da matéria. Sua 

superioridade intelectual e moral é absoluta e não estão mais sujeitos à encarnação. 

 A escala espírita permite a releitura da trajetória evolutiva do Espírito num sentido unívoco e 

não ambíguo. No início, encontra-se não mais a simplicidade e ignorância, mas a materialidade e 

inferioridade. Cada Espírito encarnado ou desencarnado está em determinado ponto de sua 

trajetória, que, desse modo, parece iniciar-se no instante de sua queda original. Apesar da 

possibilidade existente na doutrina de uma resistência à tentação, de uma não-queda de um Espírito 

em particular, a noção da escala espírita, e a maneira pela qual os espíritas se referem aos Espíritos 

inferiores com que se comunicam mediunicamente, "todos já passamos por isso" ou "nós já fomos 

como eles", parece-me permitir claramente uma leitura no sentido da inevitabilidade da queda.  

O livre-arbítrio, atributo essencial do Espírito, é assim um dispositivo de dois gumes: ele 

funda teoricamente a diferenciação entre essas individualidades e explica a hierarquia e 

desigualdade do mundo. Simultaneamente, há a noção de evolução e de progresso, leis gerais de 

ordenação do cosmos, que governam a trajetória dessa individualidade transcendente. Dessa 

maneira, o mundo hierárquico e evolutivo que o dispositivo do livre-arbítrio a um só tempo explica 

e gera, é anterior ao Espírito. Deus cria Espíritos permanentemente. A escala espírita pode ser vista 

como uma estrutura fixa pela qual os Espíritos passam, e na qual a posição de cada um é relativa à 

dos demais. 

 O livre-arbítrio e, com ele, a noção de individualidade subordinam-se às leis do progresso e da 

evolução. Visto dessa ótica, ambos são em si mesmos atributos incompletos do Espírito. 

Desenvolvem-se, adquirem-se lenta e gradualmente, conforme o grau evolutivo deste: 

 
Nós não temos todo o nosso livre-arbítrio, só o alcançaremos quando formos Espíritos superiores, 
pois ele está condicionado ao compromisso, ao amadurecimento para geri-lo. Não se deixa uma 
criança de dois anos sozinha em casa com a janela aberta, 
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ou ainda: 
 

Deus pode impor quando o Espírito não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso (LE: 
143). 

 
 O determinismo espírita emerge nesse contexto como um determinismo de ordem moral, 

dinâmico e relacional. Como veremos ao longo deste livro, ele é um efeito da hierarquia de livres-

arbítrios, da limitação de um livre-arbítrio de grau menor por um livre-arbítrio de grau maior. 

Enquanto fonte do livre-arbítrio absoluto, Deus é também a fonte de todo determinismo.8 

 

2.3 A Encarnação, o Carma 

 

A lei da reencarnação, da necessidade de múltiplas encarnações por parte do Espírito, associada à 

noção de evolução, permite pensar o mundo desigual e imperfeito como essencialmente justo. Com 

ela, a desigualdade transforma-se numa longa caminhada para a realização de uma igualdade em 

bases justas: 

 

Os Espíritos estão submetidos à lei do progresso, mas como dispõem de livre-arbítrio alcançam-na 
num tempo mais ou menos longo. 

 

Ou: 
 

 Se tornarmos urna criança hotentote, de peito, e a educarmos nos mais renomados liceus, faremos 
dela um Laplace ou um Newton (.. .)? Temos que admitir que as almas são desiguais, e se assim o 
são é porque Deus assim as criou. Essa parcialidade não estaria de acordo com a sua justiça e o seu 
amor. (...) Admitamos o contrário, urna sucessão de existências anteriores e progressivas e tudo se 
explicará. (...) Com a pluralidade de existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrária à 
mais rigorosa eqüidade (LE: 144-145). 

 
 Na encarnação, os Espíritos se diferenciam, através de seu livre-arbítrio, optam pelo Bem ou 

pelo Mal, produzindo em si mesmos o mérito ou a culpa. A encarnação está submetida à lei do 

carma ou da causalidade cósmica. Considerada isoladamente, a noção de carma no Espiritismo é 

semelhante à do hinduísmo e do budismo, implicando a percepção do mundo como um cosmos sem 

lacunas de retribuições éticas, no qual nenhum fato significativo do ponto de vista moral se perde 

(Dumont, 1970; Spiro, 1971). Segundo o Espiritismo, em cada encarnação o Espírito colhe os frutos 

bons ou maus de seu próprio passado. Na medida em que o conteúdo do carma é um produto do 

livre-arbítrio individual, cada espírito produz assim o "seu carma", como os espíritas o dizem. A 

loucura, por exemplo, pode ser interpretada como um "tempo de suspensão", uma paralisia como 

                                                 
8Agradeço especialmente a Eduardo Viveiros de Castro a discussão desse ponto. 
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uma "dívida a ser saldada". Os males que afligem o homem nesta vida podem ter como uma de suas 

causas esse carma. 

 Mas, ao mesmo tempo que a encarnação é regida pelo mecanismo cármico, ela o é também 

pela lei da evolução e do progresso. Os Espíritos tendem necessariamente a progredir em cada 

encarnação. A possibilidade de uma retrogressão é veementemente negada; segundo os espíritas, o 

máximo que pode ocorrer é um Espírito permanecer estacionário.9 Cada encarnação é não só 

expiação, como provação, é também oportunidade de renovação que depende única e 

exclusivamente do mérito individual. Se o determinismo está presente na lei do carma, é o livre-

arbítrio do Espírito que gera o seu conteúdo. Livre-arbítrio que se renova a cada encarnação: se o 

Espírito sofre irreparavelmente o carma que produziu, a possibilidade de melhoria, de reparação do 

carma permanece sempre presente. Cada encarnação é oportunidade de evolução e de progresso. 

Nela, em confronto com a matéria, com a imperfeição, os Espíritos se diferenciam e se 

hierarquizam. 

 A encarnação surge então como o lugar onde se define a trajetória de cada Espírito, como o 

lugar onde se constrói (e se sofre simultaneamente) o carma. Vista como possibilidade de evolução, 

preserva-se na encarnação um espaço de indeterminação. Nesse sentido ela é um espaço decisivo de 

exercício do livre-arbítrio relativo que define o homem, Espírito encarnado. Como tal, ela é também 

o lugar do social e do outro. Exatamente porque cada vida é possibilidade de reabilitação, ela é 

passível de intervenção por parte dos homens: "Nem todos os problemas são irremovíveis, nem tudo 

é passado." Apóia-se nesse ponto a importância concedida à educação, e a relevância da ação do 

próprio Espiritismo, que se percebe como uma "religião do homem no mundo", pois, "se todos nos 

retirássemos, como poderia haver progresso, evolução?". 

 

3. A Noção de Pessoa no Eixo da Diacronia 

A noção de pessoa refere-se às diferentes maneiras pelas quais as diversas culturas e sociedades 

representam o ser humano, o indivíduo empírico. Assim, se o seu conteúdo varia culturalmente, a 

existência de representações sobre a pessoa é universal (Mauss, 1950; Geertz, 1978). 

 A pessoa é o ponto de convergência de todo esse sistema. Ela é o lugar no qual e através do 

qual Mundo Invisível e Mundo Visível se conectam. Nela, os dois eixos que ordenam a relação 

entre os dois mundos se cruzam. Examino neste item a noção da pessoa com relação ao eixo da 

diacronia. 

                                                 
9Essa visão vem reforçar a leitura da trajetória evolutiva do Espírito como tendo seu início numa queda original.  
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 A pessoa, como o Espiritismo a concebe, é uma reunião de três elementos ou componentes 

básicos: o corpo, o perispírito e o Espírito. Nesse sistema de pensamento, a vida de cada Espírito é, 

como vimos, uma sucessão de encarnações, desencarnações e reencarnações. A encarnação pode 

ocorrer em vários "globos habitados" dos quais a Terra é apenas um. Nela, os Espíritos revestem-se 

temporariamente de um invólucro material perecível, o corpo.10 O corpo é animado pelo mesmo 

princípio que anima os seres vivos não-dotados de inteligência, o princípio vital. Esse espírito 

encarnado num corpo chama-se também alma. 

Cada homem tem, portanto, uma natureza dupla: é corpo e alma, espírito e matéria. É o lugar 

composto em que o Mundo Invisível e o Mundo Visível se encontram mantendo cada qual sua 

particularidade. O espírito transcendente torna-se alma, e o corpo com seus órgãos torna-se o 

instrumento material de ação da inteligência que nele se encarna. 

 Alma e corpo estão unidos por um laço semimaterial, o perispiríto. O perispírito, juntamente 

com outro elemento, o fluido universal, são os mediadores nas passagens e comunicações entre os 

dois mundos. 

 O fluido universal é definido como sendo "matéria elementar primitiva" que existe em dois 

estados básicos: 

 

a) de eterização ou imponderabilidade, estado que predomina no Mundo Invisível e caracteriza os 

fenômenos espirituais e 

b) de materialização e ponderabilidade, que predomina no Mundo Visível e caracteriza os 

fenômenos materiais. 

 

 O fluido universal é o veículo do pensamento, sentimento, e vontade dos Espíritos, e tem 

"uma imensa gradação indo desde a pureza absoluta até a matéria tangível" (A Gênese, cap. XV). O 

corpo é fluido universal condensado e tangível, o perispírito é fluido universal numa forma 

imponderável e etérea. Quanto à natureza do Espírito, não foi ainda permitido aos homens conhecê-

la. 

 O perispírito compõe-se de duas partes: uma, mais grosseira que a morte, destrói libertando o 

Espírito, e a outra, mais sutil que o Espírito, o conserva. Desse modo, encarnado ou não, o espírito 

tem sempre seu perispírito, o intermediário de todas as suas sensações, o instrumento por meio do 

qual sua vontade se transmite ao exterior. Quando encarnado é através dele que o Espírito age sobre 

                                                 
10Em todos os mundos os Espíritos têm corpos, pois precisam da matéria para agir sobre ela, e em todos os mundos "a 
forma humana com algumas diferenças e detalhes, e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que se tem que 
viver, é a mesma em todos os globos" (LM: 70). 
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os órgãos do corpo. Quando desencarnado, o Espírito age por meio dele diretamente sobre o fluido 

universal: 

 
os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade: combinam, 
organizam fluidos dando-lhes formas e coloração determinadas (...) os fluidos são a grande oficina ou 
laboratório espiritual.11 

 
Por sua vez, os Espíritos encarnados, em grau mais limitado, emitem fluidos através do pensamento 

e da vontade. Os fluidos, componentes de ambos os mundos, são assim os principais veículos do 

permanente intercâmbio que vigora entre Mundo Invisível (Espíritos desencarnados) é Mundo 

Visível (Espíritos encarnados). 

  O Espírito, eterno, é o foco da vontade, do pensamento, onde se localiza a responsabilidade 

individual e o sentimento de culpabilidade. O perispírito, instrumento indispensável de ação do 

Espírito, é também, em sua parte mais espiritual, imperecível. O corpo e a parte mais grosseira do 

perispírito são perecíveis, e instrumentos necessários e indispensáveis em apenas determinadas 

fases da vida do Espírito. A pessoa surge como um composto cujos elementos se organizam 

internamente de maneira hierárquica, indo do mais espiritual = eterno ao mais material = mortal. 

 
 

Diagrama 1 
 

 
 O espírito é certamente a essência do homem. É ele quem lhe confere sua definição própria, o 

homem não existe sem o espírito. No espírito localizam-se os atributos do livre-arbítrio, do 

pensamento e da vontade, que o constituem como subjetividade. Por esses atributos o espírito ganha 

responsabilidade e conseqüentemente o sentimento de culpabilidade. Entretanto, um mesmo 

Espírito, no sentido em que se trata de uma única individualidade moral, existe em três estados 

distintos. O homem, o agente social empírico, é do ponto de vista espírita um Espírito encarnado. A 

                                                 
11Apostila sobre fluidos do curso de médiuns do Lar de Tereza. 
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vida terrena constitui-se apenas num momento efêmero de sua vida total. Ao longo de sua trajetória 

evolutiva, de sua Vida, um Espírito existe no estado de: 

 

1) Espírito encarnado; 

2) Espírito errante, estado desencarnado, intermediário entre duas encarnações;  

3) Espírito puro, estado desencarnado não mais sujeito à encarnação 

 

  Assim, se a essência do homem é o espírito, a formulação nesse contexto da identidade da 

pessoa no Espiritismo requer considerações cuidadosas e uma observação de caráter geral. Na 

conclusão de um seminário organizado em tomo da questão da identidade, Lévi-Strauss (Lévi-

Strauss, 1977) comenta o fato de que todas as culturas e sociedades ali examinadas, ao invés de 

afirmarem a noção de uma identidade substancial, fragmentam o que se considera comumente como 

identidade numa multiplicidade de elementos, reconstruídos a seguir das mais diversas maneiras. A 

noção de identidade, de algo uno, idêntico a si mesmo, revela-se claramente inadequada. O autor 

argumenta contudo pela sua preservação como uma referência indispensável para explicar uma série 

de coisas. Utilizando a noção de identidade nesse sentido, examino detidamente como se constroem 

a continuidade e descontinuidade do Espírito nos três estados de sua existência cósmica. 

 No eixo da diacronia, o duplo fato de ser o livre-arbítrio humano inevitavelmente incompleto 

e existir naturalmente submetido às leis divinas (determinismo) produz na representação da pessoa a 

oposição Eu maior x Eu menor. 

 A encarnação, o estado de Espírito encarnado, é parte decisiva da trajetória evolutiva do 

Espírito, do mecanismo evolutivo cármico que a regula. A gravidez é no Espiritismo um processo 

de materialização de um Espírito que preexiste, corresponde à aquisição por parte de um espírito de 

um novo corpo orgânico. 12 O pai e a mãe biológicos dão a seu filho apenas a possibilidade de um 

corpo, desempenhando a hereditariedade um papel reduzido. A reunião de diferentes Espíritos em 

uma família obedece a outras leis. Pela teoria das faixas vibratórias (ver o capítulo IV), é muito 

comum que os Espíritos encarnem em grupos. Não existindo o acaso, os Espíritos que se reúnem 

numa família terrena são Espíritos simpáticos, companheiros de outras encarnações, ou Espíritos 

antipáticos também companheiros de outra encarnação que têm entre si alguma dívida a saldar.13 

  No pólo oposto está a morte, que só é morte, final definitivo, do ponto de vista do corpo cujas 

forças se exaurem. Os espíritas nunca dizem fulano morreu, mas fulano desencarnou. Com a 

                                                 
12As noções de orgânico e físico são usadas no Espiritismo como sinônimo de material em oposição à de psíquico que 
corresponde ao espiritual.    
13Esse fato explica as discórdias entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, provações às quais esses espíritos se 
acham submetidos. 
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desencarnação a parte mais grosseira e material do perispírito se dissolve, desfazendo o laço que 

unia corpo e alma. A gestação e o nascimento, de um lado, e a morte, de outro, correspondem a 

movimentos inversos: 

 
gestação/nascimento = encarnação = passagem do Mundo Invisível para o Mundo Visível = união de 
um espírito a um corpo 
morte = desencarnação = passagem do Mundo Visível para o Mundo Invisível = ruptura da união entre 
espírito e corpo. 

 
Ambos os movimentos correspondem a um processo ou fase da Vida do Espírito que os espíritas 

chamam de perturbação espírita (LE: 121). 

  A materialização do Espírito inicia-se no momento da fecundação.14 Inicia-se 

concomitantemente a perturbação espírita, que perdura durante toda a gestação e nos primeiros anos 

da infância.15 Ao longo desse período o Espírito sofre o apagamento da memória, esquecendo todas 

as suas vidas pretéritas, como Espírito errante e encarnado. Essa memória transcendente ficará 

oculta no inconsciente, podendo vir à tona por vezes na forma de intuição. Esse período é 

simultaneamente um tempo de aprendizado, durante o qual o Espírito se familiariza com seu novo 

instrumento material, o corpo. Na desencarnação, a intensidade e duração da perturbação espírita 

variarão dependendo do grau de evolução do Espírito.16 O processo da perturbação inverte-se, ele é 

agora um período de adaptação ao estado de espírito errante, puro espírito, da recuperação da 

memória espiritual. 

 Como a encarnação, o estado de espírito errante é passageiro. Contudo, nesse estado o 

Espírito, liberto do corpo, é a princípio mais a sua essência. É puro espírito, seus movimentos são 

mais livres, seus atributos mais plenos. Sua memória é idêntica ao conjunto de suas vidas. Nesse 

estado, o Espírito idealmente escolhe as provações por que passará em sua próxima vida encarnada. 

A reencarnação é uma necessidade da vida espírita: 

 
mais cedo ou mais tarde todos sentem necessidade de avançar (LE: 121). 

 
 A cada nova encrnação o Espírito esquece o seu passado. Entretanto, nessa nova vida, o 

perispírito, elemento central para a compreensão das sucessivas passagens que o Espírito 

empreende entre os dois mundos, funciona como "um molde do corpo". Ele é o registro de todas as 

vidas pretéritas: tudo a que o Espírito submeteu seu organismo físico, desde as mais variadas 

                                                 
14O aborto provocado, interrompendo esse processo, é veementemente condenado. Ver por exemplo, a esse respeito 
“Abordando o Aborto”, in O mundo Espírita, 30 de junho de 1980. 
15 Segundo Kardec ela termina aos sete anos de idade 
16Com o Espiritismo, por exemplo, o Espírito, compreendendo antecipadamente a experiência com a qual se defrontará, 
sofre menos.  
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emoções e atitudes até todos os tipos de vícios, nele se inscrevem. O determinismo do carma estará 

assim presente em cada nova vida do Espírito em dois planos: 

 

a) ao nível da matéria, do corpo e  

b) ao nível das situações concretas em que o Espírito encarnado se verá envolvido - a família em 

que nasce, sua riqueza ou pobreza, as relações que travará ao longo da vida. Todavia, o 

esquecimento do passado preserva, segundo o Espiritismo, um espaço de indeterminação que 

garante a possibilidade de exercício do livre-arbítrio humano: 

 
a fatalidade existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenha como 
conseqüência do gênero de existência que o Espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Sofre 
ele, de maneira fatal, todas as vicissitudes desta existência e todas as existências boas ou más que lhe 
são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas 
tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo 
provoque com seus atos, e sobre os quais podem influir os Espíritos através dos pensamentos que lhe 
sugerem. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como 
conseqüência da escolha da existência feita pelo espírito, mas pode não estar nos resultados desses 
acontecimentos, e jamais se encontra nos atos da vida moral (LE: 348). 

 
 O esquecimento do passado é um artifício que atualiza e renova o livre-arbítrio do Espírito 

encarnado. No plano do espírito há um espaço de indeterminismo, no plano da matéria o 

determinismo do carma. Sendo que o exercício do livre-arbítrio altera e constrói permanentemente o 

conteúdo do carma de cada espírito. A maneira pela qual o Espírito enfrentará sua nova vida, como 

todos os determinismos que ela comporta, permanece assim em aberto, dependerá de seu esforço, 

de sua vontade, de seu mérito, enfim. A encarnação tem a qualidade de uma provação. A vida 

encarnada é provação e, por isso mesmo, essencial para o progresso do Espírito. Todavia, nela os 

Espíritos (os espíritas) são apenas seu Eu menor, ou seja, parte de sua essência. Os espíritas opõem 

ao Eu menor, à identidade dessa encarnação, o Eu maior, termo que designa os dois outros estados 

de existência do Espírito: 

 

 1. O Espírito puro, a identidade plena e final do Espírito, que só se realizará ao final de 

sua trajetória, quando o Espírito deixar definitivamente o Mundo Visível, não precisando mais 

reencarnar. Do ponto de vista terreno, essa identidade final é irrealizável. Na encarnação,  

esquecido de seu passado e, por definição, no percurso de sua evolução, o Espírito é sempre Eu 

menor. 

 2. O Espírito errante. Em sua vida desencarnada, no Mundo Invisível, o Espírito prossegue 

seu aprendizado e participa, através da comunicação espiritual, decisivamente dos acontecimentos 
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do Mundo Visível, dedicando-se às causas do Bem ou do Mal.17 Esse estado de espírito errante não 

é provação, não é possibilidade de progresso como a encarnação o é. Nesse sentido, ele escapa ao 

mecanismo cármico. Trata-se antes de um descanso, de um preparo para a nova encarnação. Nele o 

Espírito é mais a sua essência, porque é puro espírito, sem corpo. Todos os seus atributos estão mais 

livres e agem mais facilmente. Sua memória é idêntica ao conjunto de suas vidas. O livre-arbítrio, 

atributo essencial do Espírito, existe em ambos os estados. No de Espírito errante manifesta-se 

claramente na escolha da nova vida, das provas a serem nela enfrentadas. No de encarnado existe na 

 
faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos (LE: 347). 

 
O ponto máximo da trajetória evolutiva, o estado de Espírito puro, que corresponde à plenitude da 

identidade do Espírito, ao máximo de livre-arbítrio e de afirmação da individualidade, é 

simultaneamente a sua negação. O Espírito puro não está mais sujeito à encarnação, iguala-se a 

Deus no sentido em que passa a transcender a oposição entre os dois mundos, reintegrando-se e 

desfazendo-se no Todo, na Indistinção, na Plenitude, na Perfeição. Reproduz-se na representação da 

pessoa a tripartição do universo assinalada anteriormente. 

 A pessoa nesse sistema constrói-se tendo como referência um conjunto de planos que pode ser 

representado pelos seguintes esquemas: 

                         
 

 
 
 

Diagrama 2 
 

 

 

 

 

 

                                                 
17Ver a esse respeito o livro do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, Os Missionários da Luz. 
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 Eu Maior      Eu Menor 
______________________________________________________________________ 
Espírito puro  Espírito Errante  Espírito Encarnado 
______________________________________________________________________ 

Grau máximo de 
livre-arbítrio e 
individualidade 
plena 
 
 x 
 
Indistinção 
Plenitude 
Reintegração ao 
Todo 
 

 
Ausência do corpo 
Perispírito sutil 
Memória de todas as vidas 
 
 
Suspensão do carma 
Presença da lei da 
reencarnação 
Livre-arbítrio maior 
= escolha da encarnação 
 

Corpo 
Perispírito sutil e grosseiro 
Apagamento da 
memória/lembranças na 
forma de intuição 
Carma em operação = 
Progresso, evolução 
 
Livre-arbítrio reduzido mas 
decisivo

 ______________________________________________________________________ 
 

Diagrama 3 
 
 
Cabe, entretanto, ressaltar que esse esquema abstrai um dado decisivo que nuança algumas 

das oposições que aparecem aí claramente demarcadas - a lei da evolução. Como disse 

inicialmente, a lei da evolução faz com que tanto o Mundo Invisível como o Mundo 

Visível se hierarquizem ambos numa escala a que vai o puro, espiritual, sagrado, ao 

impuro, material profano. Um Espírito errante não é assim necessariamente superior a um 

Espírito encarnado. O perispírito como elemento mediador e registro das encarnações é um 

elemento decisivo nessa hierarquização: sua densidade é mais sutil ou mais grosseira 

conforme o grau da evolução individual e a natureza do mundo em que habita. Nos 

Espíritos moralmente elevados, sua sutileza permite que esses, quando desencarnados, se 

vejam logo livres dos obstáculos que o corpo representa. Nesse caso, seus atributos 

manifestam-se mais livremente. Nos Espíritos inferiores a sua proximidade da matéria 

determina a persistência das ilusões da vida terrena, implicando a redução de seu livre-

arbítrio. O Espírito inferior passará então, no estado de desencarnado, por um processo 

que, restaurando o seu livre-arbítrio através do arrependimento, o tornará apto a 

reencarnar, a escolher sua nova existência de provações (ver o capítulo IV). 

 Outra questão crucial foi deixada momentaneamente de lado nessa discussão, a da 

relação do Espírito encarnado com outros Espíritos, da comunicação espiritual, da 

mediunidade que será examinada no capítulo IV.  




