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9:30am – Abertura das Portas
9:45am – Música ao Vivo
10:00am – Leitura de uma página edificante
10:05am – Prece Inicial
10:10am – Inicio dos Estudos
11:00am – Inicio dos Passes
11:15am – Prece Final e Água Fluidificada
11:20am – Confraternização (parte da frente)
11:30am – Vibração (parte interna)
12:00pm – Encerramento das Atividades
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Celestes

Ciclos Evolutivos Dos Planetas
Feliz

Regeneração
O mal não
existe

Expiação e Provas
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

ESE. Cap. 3

Mundo De Expiações E Provas
Superioridade da inteligência, em grande número, indica que
a Terra não é um mundo primitivo.
As qualidades inatas dos Espíritos encarnados constituem
provas de que já realizaram certo progresso

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.
Allan Kardec. ESE. Cap. 3, Item 13-15

Mundo De Regeneração
Sujeitos às leis da matéria - corpos ainda de carne.
Experimentam sensações e desejos, mas libertos das paixões
desordenadas e isentos do orgulho, inveja e ódio.
Todos reconhecem a Deus; Ainda suportam provas

Ainda são falíveis - podem recair nos mundos de expiação!
Allan Kardec. ESE. Cap. 3, Item 16-18

A Escala Espirita

PUROS
SUPERIORES
IMPERFEITOS
SIMPLES E IGNORANTES

A Escala Espirita

ORDEM
1ª ESPÍRITOS PUROS
2ª ESPÍRITOS BONS

Predomínio do Espírito sobre a
matéria; desejo do bem;
compreendem Deus e o infinito;
saber e/ou moral

3ª ESPÍRITOS
IMPERFEITOS

CLASSE

CARACTERÍSTICA

1ª ÚNICA
Ministros
de Deus; não mais reencarnam
Classificação
dos
Espíritos
2ª SUPERIORES

Ciência + sabedoria + bondade (encarnam só em missão)

3ª DE SABEDORIA

Conhecimento + bom juízo

4ª DE CIÊNCIA

Conhecimento científico em beneficio do semelhante

5ª BENÉVOLOS

Bondade + conhecimento limitado

6ª BATEDORES E
PERTURBADORES

Aptitude para efeitos físicos

Predomínio da matéria sobre 7ª NEUTROS
o Espírito; propensão ao mal;
8ª PSEUDO-SÁBIOS
têm a intuição de Deus, mas
não o compreendem;
apresentam ideias pouco
9ª LEVIANOS
elevadas.

10ª IMPUROS

Nem bons e nem maus
Conhecimento + orgulho (pensam saber mais do que
sabem)
Ignorância + malícia; linguagem alegre, irônica e
superficial
Inclinação ao mal, linguagem grosseira

Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. Perguntas: 100 a 113

Questões
• Só existem 10 categorias?
• Podemos voltar para a categoria anterior?
• Quando mudamos de categoria?
• Todos passamos pelo mal?

LE Q 121: Por que é que alguns Espíritos
seguiram o caminho do bem e outros o do mal?
• Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou Espíritos
maus; criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual
aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim
se tornaram por sua vontade

O Bem e o Mal
• Os seres primitivos habitam os umbrais?
– A capacidade de distinguir o bem do mal vem com o desenvolvimento da inteligência

• Deus é amor; então quem criou o mal? O Que é o Mal?
– Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco
de ações contrarias a essa mesma lei, efetuando desse modo, uma intervenção indébita na
harmonia divina. Eis o mal.
– Confiar em si mesmo mais do que em Deus é dizer que o homem não compreende Deus e
se encontra afastado do Criador.
– Fragilidade Humana
• Baixa auto estima
• Ego: causa os vícios morais – egoísmo, orgulho, inveja, ciúme

– Ministro Sanzio em Ação e Reação
• O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nos mesmos, a expressarse no egoísmo, na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores
do espirito

O Bem
• LE 629: o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de
todos, porque então cumpre a Lei de Deus.
– O bem é a observância da Lei de Deus

• Quando vencemos nossas fragilidades
• Quando pensamos e agimos além dos nossos interesses pessoais
e agimos em benefício aos outros primeiro

O Que Fazer?

909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah!
Quão poucos dentre vós fazem esforços!”

Regeneração
da
Humanidade

SINAIS DOS TEMPOS (GE:XVIII)
(...) A geração que surge, (...) imbuída de idéias mais sãs,
imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido
do progresso moral que assinalará a nova fase da
evolução humana. (item 20).
(...) Havendo chegado o tempo, grande emigração se
verifica dos que a habitam: a dos que praticam o mal pelo
mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais,
já não sendo dignos do planeta transformado, serão
excluídos (...). (item 27).

A GERAÇÃO NOVA (GE:XVIII)
(...) Pela natureza das disposições morais, sobretudo das
disposições intuitivas e inatas das duas gerações, da que
parte e da que chega, torna-se fácil distinguir a qual das
duas pertence cada indivíduo. (item 28)
(...) A regeneração da Humanidade não exige
absolutamente a renovação integral dos Espíritos: basta
uma modificação em suas disposições morais. (item 33)

PROCESSO DE
TRANSIÇÃO

Fase de
Expiação e
Provas

1950
Espíritos atrasados
reencarnados

Período de
Transição

Fase de
Regeneração

2012

2100
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

Taxonomia da Mudança
The “tipping point” concept (Malcolm Gladwell)
Total Population

Tipping Point
• Não precisa convencer
todo mundo, mas
apenas 16%

Wait for
innovation to
be
proven, want
to belong

• Evento(s) e agente(s)
causam o efeito de
“contágio”. Ex;
• Jesus
• Theodosius
• Abolição da
escravatura
• Rosa Parks, Martin
Luther King
• Desencarne de
Chico Xavier
• Terremoto no Haiti

Seek out new, high
tolerance for
experimentation,

Innovators
(2.5%)

Early Adopters
(13.5%)

Early Majority
(34%)

Will not
change
Resistant,
but come
along
when
everyone is
doing it
Late Majority
(34%)

Laggards
(16%)

Exercícios Recomendados no Evangelho
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

