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           DEVER E LIBERDADE             (pag. Inicial)  

   Quem é que, nas horas de silêncio e recolhimento, nunca interrogou à natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo 

das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está aquele que jamais procurou conhecer seu destino, levantar o véu da 
morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não seria um ser humano, por mais descuidado que fosse, se não tivesse considerado, 
algumas vezes, esses tremendos problemas. A dificuldade de os resolver, a incoerência e a multiplicidade das teorias que têm sido feitas, as 
deploráveis conseqüências que decorrem da maior parte dos sistemas já divulgados, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito 
humano, os têm relegado à indiferença e ao ceticismo.  
   Portanto, o homem tem necessidade do saber, da luz que esclareça, da esperança que console, da certeza que o guie e sustente. Mas tem 
também os meios para conhecer, a possibilidade de ver a verdade se destacar das trevas e o inundar de sua benfazeja luz. Para isso, deve se 
desligar dos sistemas preconcebidos, descer ao fundo de si mesmo, ouvir a voz interior que nos fala a todos, e que os sofismas não podem 
enganar: a voz da razão, a voz da consciência. 
  Assim tenho feito. Por muito tempo refleti, meditei sobre os problemas da vida e da morte e com perseverança sondei esses profundos 
abismos. Dirigi à Eterna Sabedoria um ardente apelo e Ela me respondeu, como sempre responde a todos. Com o espírito animado do amor 
ao bem, provas evidentes e fatos da observação direta vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções 
uma base sólida e inabalável. Após haver duvidado, acreditei, após haver negado, vi. E a paz, a confiança e a força moral desceram em mim. 
Esses são os bens que, na sinceridade de meu coração desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer àqueles que sofrem e se 
desesperam.  
   Jamais a necessidade de luz fez-se sentir de maneira mais imperiosa. Uma imensa transformação se opera no seio das sociedades. Após 
haver sido submetido, durante uma longa seqüência de séculos, aos princípios da autoridade, o homem aspira cada vez mais a libertar-se de 
todo entrave e a dirigir a si próprio. Ao mesmo tempo em que as instituições políticas e sociais se modificam, as crenças religiosas e a fé nos 
dogmas se tornam enfraquecidas. É ainda uma das conseqüências da liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da consciência.  
   A liberdade, em todos os domínios, tende a substituir a coação e o autoritarismo e a guiar as nações para horizontes novos. O direito de 
alguns torna-se o direito de todos; mas, para que esse direito soberano esteja conforme com a justiça e traga seus frutos, é preciso que o 
conhecimento das leis morais venha regulamentar seu exercício.  
   Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às ações humanas uma base certa e durável, deve ser complementada pela luz, pela 
sabedoria e pela verdade. A liberdade, para os homens ignorantes e viciosos, não seria como uma arma possante nas mãos da criança? A 
arma, nesse caso, freqüentemente se volta contra aquele que a porta e o fere. 
         Léon Denis 
         Livro: O Porquê da Vida – Cap. I  



Léon Denis  

1846 - 1927 

   
Nasceu numa aldeia chamada Foug, situada nos arredores de Tours, na França, em 1/1/1846, numa família humilde.  
Cedo conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família.  
Desde os seus primeiros passos neste mundo sentia que os amigos invisíveis o auxiliavam. 
Completou o ensino primário aos 12 anos e não mais voltou a escola.  
Mas continuou estudando. Léon Denis sempre gostou muito de ler. Ele era muito curioso e se importava muito com as situações que 
aconteciam em sua cidade, com a sociedade e com a França em geral. Léon Denis gostava de ir para a biblioteca da cidade e lá ficava, 
depois do trabalho, por horas, lendo e meditando. A leitura e o estudo eram o seu lazer.  
Só para lembrar, a leitura era feita a base de luz de lamparina (a luz incandescente chegou em 1881. Léon já estava com 35 anos de 
idade). Isso foi uma das causas da doença que o deixou cego mais tarde.     
No lugar de participar em brincadeiras próprias da juventude, procurava instruir-se o mais possível. Lia obras sérias, conseguindo 
assim, com esforço próprio, desenvolver sua inteligência. 
Tournou-se um autodidata sério, competente e fluente em vários idiomas. 
 
Enquanto Kardec se destacou como uma personalidade de formação universitária, que firmou seu nome nas letras e nas ciências, 
antes de se dedicar às pesquisas espíritas e codificar o Espiritismo, Léon Denis foi um autodidata que se preparou em silêncio, na 
obscuridade e na pobreza material, para surgir subitamente no cenário intelectual e impor-se como conferencista e escritor de 
renome, tornando-se figura exponencial no campo da divulgação doutrinária do Espiritismo.  
Denis possuía uma inteligência robusta, era um Espírito ilustre, grande orador e escritor, desfrutando de apreciável grau de intuição.  
Desencarnou, trabalhando, aos 81 anos de idade. As suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, apesar da muita 
dificuldade, foram dirigidas à sua empregada Georgette: É preciso terminar, resumir e... concluir. Fazia alusão ao prefácio da nova 
edição biográfica de Kardec. 
 
 

 



Léon Denis e o Espiritismo  

 
 

Era seu hábito olhar, com interesse, para os livros expostos nas livrarias. Um dia, 
ainda com 18 anos (1864), o chamado acaso fez com que a sua atenção fosse 
despertada para uma obra de título inusitado. Esse livro era O Livro dos Espíritos, de 
Allan Kardec. Dispondo do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se 
imediatamente ao lar, entregou-se com avidez à leitura. O próprio Denis disse: 

Nele encontrei a solução clara, completa e lógica, acerca do problema 
universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a 
minha indiferença e as minhas dúvidas. 
 
  

Curiosidade:  
Algo parecido aconteceu com Euripedes Barsanulfo (1/5/1980 - 
1/11/1918), também conhecido como “O Apóstolo da Caridade”, 
quando ele tinha 23 anos de idade (1903) – e recebeu de presente 
do seu tio o livro Depois da Morte, de Léon Denis. 
http://www.oconsolador.com.br/ano7/309/leonardo_marmo.html  

 

http://www.oconsolador.com.br/ano7/309/leonardo_marmo.html


O Apóstolo do Espiritismo  

 
 

O ano de 1882 (36 anos) marca, em realidade, o início do seu apostolado, durante o qual  teve de 
enfrentar sucessivos obstáculos: o materialismo e o positivismo que olham para o Espiritismo com ironia 
e risadas e os crentes das demais correntes religiosas, que não hesitam em aliar-se aos ateus, para o 
ridicularizar e enfraquecer. Léon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os 
companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e exortá-lo à luta. Coragem, 
amigo − diz-lhe o Espírito de Jeanne − Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. 
Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados, em tempo, para bem cumprires tua missão.  
 
A 2 de novembro, de 1882, dia de Finados, um evento de capital importância produziu-se na sua vida: a 
manifestação, pela primeira vez, daquele Espírito que, durante meio século, havia de ser o seu guia, o 
seu melhor amigo, o seu pai espiritual − Jerônimo de Praga −, que lhe disse: Vai, meu filho, pela 
estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. 
  
Jeronimo de Praga, Jean Huss e John Wycliffe – os precursores da reforma da igreja. Eram contra os 
dogmas e métodos praticados pela Igreja, como venda de terrenos no céu, etc. Foram queimados nas 
fogueiras da inquisição em Constança no séc XV, assim como Joana D’Arc já havia sido também qeimada 
no séc. XIV. São espiritos de escol, trabalhadores do Cristo, que continuam juntos na missao de divulgar 
e fortalecer os ensinamentos verdadeiros de Jesus.  
  
 

http://www.mundoespirita.com.br/?mat
eria=joana-darc-medium 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4
nimo_de_Praga 

Os espíritos elevados trabalham em equipe. Ninguém faz nada sózinho e tudo acontece no 
tempo certo. De uma forma ou de outra. É da Lei de Deus.  
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O Apóstolo do Espiritismo  

Dentre as suas múltiplas ocupações, foi presidente de honra da União Espírita Francesa, membro honorário 
da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso Espírita Internacional, realizado em Paris, no 
ano de 1925. Foi presidente honorário da FEB, tendo representado nosso país em congressos 
internacionais. Teve também a oportunidade de dirigir, durante longos anos, um grupo experimental de 
Espiritismo, na cidade francesa de Tours. 
 
 
Alguns livros de Léon Denis:  
• O Porquê da Vida  
• Cristianismo e Espiritismo 
• Depois da Morte 
• No Invisível 
• O Além e a Sobrevivência do Ser 
• O Espiritismo na Arte  
• O Porquê da Vida  
• O Problema do Ser, do Destino e da Dor (Ed. FEB)  
• Socialismo e Espiritismo (Ed. “O Clarim”) 
• Espíritos e Médiuns 
• Joana D’Arc, Médium  
 



Alguns de seus Livros  

O Porquê da Vida:  
O que somos?  
De onde viemos?  
Para onde Vamos?  
 
ÀQUELES QUE SOFREM 
É a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a todos vocês a quem o fardo da vida tem curvado, a vocês a quem as ásperas 
lutas, os cuidados, as provas têm sobrecarregado, que dedico estas páginas. É à intenção de vocês, aflitos, deserdados deste mundo, 
que escrevo. Humilde pioneiro da verdade e do progresso, coloco nelas o fruto de minhas vigílias, de minhas reflexões, de minhas 
esperanças, de tudo que me tem consolado, sustentado na minha caminhada aqui em baixo.  
Possam vocês aí encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco de luz para aclarar os seus caminhos. Possa esta obra modesta ser 
para seus espíritos entristecidos aquilo que a sombra representa para o trabalhador queimado de sol, aquilo que representa, no 
deserto árido, a fonte límpida e refrescante se ofertando aos olhos do viajante sedento! 
 
V - AS VIDAS SUCESSIVAS 
Como tínhamos dito o homem deve antes de tudo aprender a se conhecer a fim de clarear seu porvir. Para caminhar com passo firme, 
precisa saber para onde vai. É conformando seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente para a própria 
melhoria e do meio social. O importante é discernir essas leis, determinar os deveres que elas nos impõem, prever as conseqüências 
de suas ações. O dia em que estiver compenetrado da grandeza de sua função, o ser humano poderá melhor se desapegar daquilo que 
o diminui e rebaixa; poderá se governar com sabedoria, preparar por seus esforços a união fecunda dos homens em uma grande 
família de irmãos. Mas estamos longe desse estado de coisas. Ainda que a humanidade avance na via do progresso, pode-se dizer, 
entretanto, que a imensa maioria de seus membros caminha pela via comum, em meio à noite escura, ignorante de si mesma, nada 

compreendendo do propósito real da existência...   



Depois da Morte: 
1. Crenças e Negações  
2. Os Grandes Problemas 
3. O Mundo Invisível  
4. Além-Túmulo 
5. O Caminho Reto  



O Problema do Ser, do Destino e da Dor  
XXII – O Livre-Arbítrio  
 
   A liberdade é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir seu destino. em vão que os filósofos 
e os teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. A luta têm-na obscurecido com suas teorias e sofismas, 
votando a Humanidade à servidão em vez de a guiar para a luz libertadora. A noção é simples e clara.  
   Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa História. Está expressa nas "Tríades" por estes termos Há 
três unidades primitivas — Deus, a luz e a liberdade.  
   A primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra: necessidades físicas, 
condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre 
suficiente para permitir que a alma quebre este círculo e escape às forças opressoras.  
   A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação; é a responsabilidade do homem que 
faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes: a noção de 
moralidade é inseparável da de liberdade.  
   A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos 
atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Para todo Espírito, por 
pequeno que seja o seu grau de evolução, a Lei do dever brilha como um farol, através da névoa das paixões e interesses. Por 
isso, vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras a se abaixarem a 
cometer atos indignos.  
Se a liberdade humana é restrita, está, pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa 
mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente 
como objetivo libertar este último cada vez mais do jugo das forças cegas. A inteligência e a vontade chegam, pouco a pouco, a 
predominar sobre o que a nossos olhos representa a fatalidade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da 
consciência.   



No Invisível  
O Espiritismo Experimental: As Leis  
O Espiritismo Experimental: Os Fatos   
Grandezas e Misérias da Mediunidade 
 
V - Educação e função dos médiuns 
    Nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos que buscam os bens 
superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades, bastantes vezes já assinaladas; 
convém insistirmos nisso, a fim de prevenir os médiuns contra as falsas interpretações, contra as causas de erro e de desânimo.  
   Desde que, por um trabalho preparatório, as faculdades do médium adquirem certa flexibilidade, os resultados que se começam a 
obter são quase sempre devidos às relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo  invisível. 
   Uma multidão de Espíritos nos cerca, sempre ávidos de se comunicarem com os homens. Essa multidão é sobretudo composta de 
almas pouco adiantadas, de Espíritos levianos, algumas vezes maus, que a densidade de seus próprios fluidos conserva presos a Terra.                 
As inteligências elevadas, animadas de nobres aspirações, revestidas de fluidos sutis, não permanecem escravizadas à nossa 
atmosfera depois da separação carnal: remontam mais alto, a regiões que o seu grau de adiantamento  lhes indica. Daí, baixam 
muitas vezes – é certo – para velar pelos seres que lhes são  caros; imiscuemse conosco, mas unicamente para um fim útil e em casos 
importantes. Donde resulta que os principiantes quase nunca obtêm senão comunicações sem valor, respostas chocarreiras, triviais, às 
vezes inconvenientes, que os impacientam e desanimam…. 



O que Léon Denis nos traz em sua obra   

• Coragem  
• Fé  
• Esperança 
• Vontade firme  
• Auto-Conhecimento  
• Disciplina  
• Amor  
• Caridade  
• Exemplo 
• Disciplina  
• Perseverança  
• Verdade  
• Direção segura   
  



Obrigado 
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Os guias espirituais amigos  

 
 

John Huss  
 
 
 
 
 
 
 
Jeronimo de Praga  
 
 
 
 
 
 
 
John Wyncliff  



Links úteis:  
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo 
 
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/ 
 
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/leondenis.html 
 
http://www.oconsolador.com.br/ano7/309/leonardo_marmo.html 
 
 

http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.filosofiaespirita.org/site/sem-categoria/leon-denis-o-consolidador-do-espiritismo-no-mundo
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/jan-huss-600-anos-de-desencarnacao/
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/leondenis.html
http://www.oconsolador.com.br/ano7/309/leonardo_marmo.html

