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Bases Evangélicas Mateus e João

Foto: David Frye    Instagram DWFrey2017 



João 10,11

“Eu sou o bom pastor e o 
bom pastor dá a vida 
pelas suas ovelhas...”. 

Tomando este exemplo 
de proteção, mostra nos 

Jesus que a 
responsabilidade do 

homem não se restringe 
aos seus semelhantes, 
mas também aos seres 

inferiores que nos 
cercam e nos servem a 

todo instante.



Charles Darwin e Allan Kardec

• 1857  - LE 501 
questões

• 1860 - Darwin publica 
a Teoria Origem das 
Espécies

• 1860 - Kardec 
publicou o Livros dos 
Espíritos com 1019  
questões (dois meses 
após Origem das 
Espécies).

1809 - 1882 1804- 1869



Antropocentrismo x Biocêntrismo  

https://www.dicio.com.br/antropocentrismo/ https://www.pensador.com/frase/NDYxNzQz/



Instinto x Inteligência  LE 73,74 e 75
LE 73. O instinto independe da inteligência?

▪ Instinto é uma espécie de inteligência.

▪ Inteligência sem raciocínio. 

LE 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde 
um acaba e começa a outra?

▪ Não, porque muitas vezes se confundem. 

LE 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais?

▪ “Não; o instinto existe sempre, mas o homem o despreza e pode conduzir ao bem.

▪ Nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia.”

A- Por que nem sempre é guia infalível a razão?   

Má educação, orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina; a razão permite a escolha e dá ao homem o 
livre-arbítrio.”



Livro dos Espíritos #606
LE # 606. Donde tiram os animais o princípio 
inteligente que constitui a alma de natureza 
especial de que são dotados?

“Do elemento inteligente universal.”

a) – Então emanam de um único princípio a 
inteligência do homem e a dos animais?

“Sem dúvida alguma, porém no homem 
passou por uma elaboração que a coloca 
acima da que existe no animal..”

Foto: David Frye    Instagram DWFrey2017 



Liberdade de Ação  x  Livre Arbítrio 

LE # 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de 
ação, haverá neles algum princípio independente da matéria?

“Há, e que sobrevive ao corpo.”

a) – Será esse princípio uma alma semelhante à do homem?

“É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, 
porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à 
que medeia entre a alma do homem e Deus.”

LE # 599. À alma dos bichos é dado escolher o animal em que encarne?

“Não, pois que não possui livre-arbítrio.”



Livre Arbþtrio X Causa e Efeito

LE 595. Gozam de livre-arbítrio os animais, para a prática dos seus atos?

“Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que 
desfrutam é limitada pelas suas necessidades, e não se pode comparar à do homem. Sendo bem 
inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade, possuem-na restrita aos atos da 
vida material.”

Emmanuel, por meio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na obra “Alvorada do Reino”, “o 
animal caminha para a condição do ser humano, tanto quanto o ser humano evolui em direção do 
anjo”. Portanto, possui alma e, como toda criação de Deus, está fatalmente ligada à lei de progresso. 

Continua Emmanuel: “No reino animal, a consciência, à feição de crisálida, movimenta-se em todos os 
tons do instinto, no rumo da inteligência, objetivando a conquista da razão sublimada pelo 
discernimento”. Eles evoluem, dentro dos limites que sua condição oferece, mas rumo à consciência 
universal.



Animais sÈo sencientes?

Animais s

“Senciente” vem do latim sentiens = que sente, tem sensibilidade

https://ceejamarilia.wordpress.com/2020/07/11/qual-a-diferenca-entre-o-homem-e-o-animal/



“Animais nossos Irmãos” - Eurípedes Kühl

• Impulso evolutivo: 
Dor Evolução e 
promove ou 
resulta no bem.

• Instinto de 
sobrevivência

• Final da depuração 
evolutiva de sua 
linhagem
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Animais  tem Alma ? - Revista Espþrita 1866 

Ernesto Bozzano (1862 -1943) foi 
um professor de filosofia da 
ciência na Universidade de Turin

Busca comprovar cientificamente a 
existencia e sobrevivencia da alma 
dos animais. Telepatia, premonição, 
mediunidade e a aparição post-
mortem de fantasmas de animais. 

Animais tem Alma? Publicado em 1950

https://www.amazon.com/Animais-Tem-Alma-Portuguese-Brasil/dp/8565518043 



E o que diz a ciência ?  Jane Goodall - 1937

Jane Goodal 1937 Lucy Australopithecus

https://todayinsci.com/G/Goodall_Jane/GoodallJan
e-Quotations.htm This photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND https://elpais.com/diario/2006/09/21/sociedad/1158789602_850215.html

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Livro dos Espíritos

LE # 735. Que se deve pensar da 
destruição, quando ultrapassa os limites 
que as necessidades e a segurança 
traçam? Da caça, por exemplo, quando 
não objetiva senão o prazer de destruir 
sem utilidade?

“Predominância da bestialidade sobre a 
natureza espiritual. Toda destruição que 
excede os limites da necessidade é uma 
violação da lei de Deus. Os animais só 
destroem para satisfação de suas 
necessidades; enquanto que o homem, 
dotado de livre arbítrio, destrói sem 
necessidade. Terá que prestar contas do 
abuso da liberdade que lhe foi concedida, 
pois isso significa que cede aos maus 
instintos.”

https://minilua.com/cacador-de-trofeus-que-posa-com-animais-mortos-recebe-trabalho-na-conservacao/
https://stringfixer.com/pt/Trophy_hunting

https://minilua.com/cacador-de-trofeus-que-posa-com-animais-mortos-recebe-trabalho-na-conservacao/


Livro dos Espíritos #600
LE # 600. Sobrevivendo ao corpo em que 
habitou, a alma do animal vem a achar-
se, depois da morte, num estado de 
erraticidade, como a do homem?

“Fica numa espécie de erraticidade, pois 
que não mais se acha unida ao corpo, mas 
não é um Espírito errante. O Espírito 
errante é um ser que pensa e obra por 
sua livre vontade. De idêntica faculdade 
não dispõe o dos animais. A consciência 
de si mesmo é o que constitui o principal 
atributo do Espírito. O do animal, depois 
da morte, é classificado pelos Espíritos a 
quem incumbe essa tarefa e utilizado 
quase imediatamente; não lhe é dado 
tempo de entrar em relação com outras 
criaturas.”

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://www.ogritodobicho.com/2013/06/quando-bicho-de-estimacao-morre-crianca.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Livro dos M¸ diuns Cap XXII  Da mediunidade nos animais

“Deus colocou os animais ao 
vosso lado como auxiliares, para 
vos alimentarem, para vos 
vestirem, para vos segundarem. 
Deu-lhes uma certa dose de 
inteligência, porque, para vos 
ajudarem, precisavam 
compreender, porém lhes 
outorgou inteligência apenas 
proporcionada aos serviços que 
são chamados a prestar. “

“Quanto a educar cães, pássaros, 
ou outros animais, para fazerem 
tais ou tais exercícios, é trabalho 
vosso e não nosso.”   

Erasto                                                                          
Foto: David Frye    Instagram DWFrey2017 



Livro dos Médiuns Item 283 Evocações dos Animais

36.a. Pode evocar-se o espírito de um animal?

“Depois da morte do animal, o princípio inteligente que 
nele havia se acha em estado latente e é logo 

utilizado, por certos Espíritos incumbidos disso, para 
animar novos seres, em os quais continua ele a obra 
de sua elaboração. Assim, no mundo dos Espíritos, 

não há, errantes, Espíritos de animais, porém 
unicamente Espíritos humanos.”

a) Como é então que, tendo evocado animais, 
algumas pessoas hão obtido resposta?

“Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre 
uma multidão de Espíritos prontos a tomar a palavra, 

sob qualquer pretexto.” https://blogdonept.blogspot.com/2017/07/animais-tem-alma.html

https://blogdonept.blogspot.com/2017/07/animais-tem-alma.html


Humaniza˜ Èo de Animais

https://importecasaejardim.com.brwww.globo1.com



Trabalho para os Animais….Bons e Ruins

https://encontretudolitoral.com.br/lei-proibe-conducao-de-animais-
presos-a-charretes-e-carrocas-no-guaruja-multa-pode-chegar-em-r-6-
mil/

https://idealismodebuteco.wordpress.com/2008/10/31/a-triste-
realidade-dos-animais-de-circo/

https://www.worldanimalprotection.org.br/noticia/ani
mais-que-trabalham-6-exemplos-bons-e-ruins

https://www.akc.org/expert-advice/training/service-
dog-training-101/



São Francisco de Assis

https://www.dci.com.br/dci-mais/vida-e-estilo/espiritualidade/oracao-de-sao-francisco-para-os-animais-doentes/185287/



Conclusões sobre os animais
• São (tem) espíritos
• São seres inteligentes
• Inteligência é um atributo do 

espírito
• Reencarnam e evoluem
• Tem pensamento fragmentado
• São sencientes  (sensibilidade e 

sensações)
• Sofrimento físico e mental
• Tem mente e psiquismo
• Tem vida própria, não existem 

apenas para servir o ser humano

Foto: David Frye    Instagram DWFrey2017 



Cartilha da Natureza – Casemiro da Cunha

Foto: David Frye    Instagram DWFrey2017 



╖A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, 
agita-se no animal e acorda no homem╗                    

L¸ on Denis (1846-1927)
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