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O que te traz Alegria?
Livro dos Espíritos Q.236 (e) – Mundo transitórios
“Nada é inútil na Natureza; tudo tem um fim, uma destinação. Em
lugar algum há o vazio; tudo é habitado, há vida em toda parte.
Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram
antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos
períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes
mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela
massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se
achavam em confusão, não havia ausência de vida… Quis Deus
que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma
coisa...”

O que te traz Alegria?

Celestes

Ciclos Evolutivos Dos Planetas
Feliz

Regeneração

Habitação dos
espíritos Puros
O mal não existe

Provas e Expiações

O Bem já prevalece sobre o mal.
Expiam, fortalecem, refazem...

Primitivo
Predomínio do Mal
Primeiras encarnações. Prevalece o
instinto e a lei do mais forte.

Fonte: ESE. Cap. 3

Mundo de Provas e Expiações

Mundo de Regeneração

Superioridade da inteligência, em grande número, indica
que a Terra não é um mundo primitivo.

Sujeitos às leis da matéria - corpos ainda de
carne.

As qualidades inatas dos Espíritos encarnados constituem
provas de que já realizaram certo progresso

Experimentam sensações e desejos, mas libertos
das paixões desordenadas e isentos do orgulho,
inveja e ódio.

Os numerosos vícios a que se mostram propensos
constituem indicío de grande imperfeição moral.
Muitos Espíritos encarnam para expiar suas faltas,
mediante penoso trabalho e misérias da vida.

Todos reconhecem a Deus; Ainda suportam
provas
Ainda são falíveis - podem recair nos mundos de
expiação!

A Escala Espírita

PUROS
BONS
IMPERFEITOS
SIMPLES E IGNORANTES

ORDEM

CLASSE

CARACTERÍSTICA

Classificação dos Espíritos

1ª ESPÍRITOS PUROS

1ª ÚNICA

Ministros de Deus; não mais reencarnam

2ª ESPÍRITOS BONS

2ª SUPERIORES

Ciência + sabedoria + bondade (encarnam só em missão)

Predomínio do Espírito sobre a 3ª DE SABEDORIA
matéria; desejo do bem;
4ª DE CIÊNCIA
compreendem Deus e o
infinito; saber e/ou moral
5ª BENÉVOLOS
3ª ESPÍRITOS IMPERFEITOS
Predomínio da matéria sobre
o Espírito; propensão ao mal;
têm a intuição de Deus, mas
não o compreendem;
apresentam ideias pouco
elevadas.

Conhecimento + bom juízo
Conhecimento científico em beneficio do semelhante
Bondade + conhecimento limitado

6ª BATEDORES E
PERTURBADORES

Atitude para efeitos físicos

7ª NEUTROS

Nem bons e nem maus

8ª PSEUDO-SÁBIOS

Conhecimento + orgulho (pensam saber mais do que sabem)

9ª LEVIANOS

Ignorância + malícia; linguagem alegre, irônica e superficial

10ª IMPUROS

Inclinação ao mal, linguagem grosseira
Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Perguntas: 100 a 113

“Esta classificação nada tem de
absoluta: nenhuma categoria
apresenta caráter bem definido, a
não ser no conjunto: de um grau a
outro, a transição é insensível, pois,
nos limites, as diferenças se apagam,
como nos reinos da Natureza, nas
cores do arco-íris ou ainda nos
diferentes períodos da vida humana.
Pode-se, portanto, formar um
número maior ou menor de classes,
de acordo com a maneira por que se
considerar o assunto”. (O Livro dos
Espíritos, pergunta 100)

“Não; à medida que avançam,
compreendem o que os distanciava
da perfeição. Concluindo uma prova,
o Espírito fica com a ciência que daí
lhe veio e não a esquece. Pode
permanecer estacionário, mas não
retrograda.”. (O Livro dos Espíritos,
pergunta 118)

“Não; todos se tornarão perfeitos.
Mudam de ordem, mas
demoradamente, porquanto, como
já doutra vez dissemos, um pai justo
e misericordioso não pode banir seus
filhos para sempre. Pretenderias que
Deus, tão grande, tão bom, tão justo,
fosse pior do que vós mesmos?”
(O Livro dos Espíritos, pergunta 116)

127. Os Espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais?
“São criados iguais, porém, não sabendo donde vêm, preciso é que o
livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos
rapidamente em inteligência como em moralidade.”
Os Espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem nem por
isso são Espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas
precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis
para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja
qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se
desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância
à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e
outros que são maus desde a infância, também há Espíritos que são
bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança
tem instintos já inteiramente formados, enquanto o Espírito, ao formarse, não é nem bom nem mau; tem todas as tendências e toma uma ou
outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio.

“Pela fieira do mal, não; pela fieira
da ignorância.”
(O Livro dos Espíritos, pergunta 120)
Por que é que alguns Espíritos
seguiram o caminho do bem e
outros o do mal?
“Não têm eles o livre-arbítrio? Deus
não os criou maus; criou-os simples e
ignorantes, isto é, tendo tanta
aptidão para o bem quanta para o
mal. Os que são maus, assim se
tornaram por vontade própria.”
(O Livro dos Espíritos, pergunta 121)

Quociente Intelectual e Emocional

Inteligencia Emocional: Sua capacidade de reconhecer e
entender emoções em si mesmo e nos outros, e sua
capacidade de usar essa consciência para gerenciar seu
comportamento e relacionamentos

Aprofundando em nós mesmos

Posso desenvolver minha inteligencia emocional?
SIM! Primeiro passo é o Auto Conhecimento
Quando passamos a ser Seres Humanos?
Source: NDSU – North Dakota State University
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Retribuir o mal com o bem
Não resistir ao mal que vos queiram fazer.
Ser indulgente com o inimigo
Praticar a caridade moral suportarmo-nos uns
aos outros
Calar para que outro fale
Ser surdo a palavra que zomba
Ser cego ao sorriso de desdém.
Enfrentar a ingratidão para justamente testar a
nossa capacidade de perseverarmos no bem
A pratica do perdão

Quando
pesar, lembremos
do mestre
Lembremos
do Mestre

"Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês
encontrarão descanso para as suas almas.
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".
Mt 11: 28-30

Mundo Escola
Mundo-Escola, teu endereço é o Sistema Solar
Orbe Terceiro, és nave de águas e terras
E fogos, e ares e homens
Mundo-Escola, sob o Bem toda a vida evolui
Contra o mal que se oculta
Anjos-meninos são livres para escolher
Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar
A mão divina vem segar e quebrar bezerros de ouro
E após prantos de redenção haverá um verdadeiro altar
Dentro de nós, Terra a regenerar
Mundo-Escola, teus grãos maduros já vão germinar
Pela aprendida humildade
Na rotação-translação do amor, tu serás
Bendita esfera da vida, universidade da paz

Processo de
Transição

Fase de
Provas e
Expiações

Espíritos mais atrasados reencarnados

Período de
Transição

Fase de
Regeneração

Espíritos mais preparados reencarnados

A época atual é a da transição; os elementos das duas gerações se confundem. Colocados
no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma já se
assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios.

Allan Kardec, Obras Póstumas

