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Mudando o Mundo

(...) temos o 
mundo que 
merecemos 
porque somos 
nós que o 
ajudamos a 
ser como é. 
Fizemos isso 
em encarnações 
passadas e 
sustentamos 
certos costumes, 
conceitos, 
preconceitos e 
hábitos nos dias 
de hoje.”

“
Olhando as crises que se sucedem no ambiente nacional e internacional, é inevitável que algumas 

pessoas se perguntem: - Por que o nosso mundo é como é? Quando é que isso tudo vai mudar? E 
uma interessante resposta nos foi dada pelo espírito Leocádio José Correia através do médium Maury 
Rodrigues da Cruz, em mensagem psicofônica aos médiuns do atendimento público na SBEE, afirmou “o 
mundo é como é porque as pessoas são como são”. Ou seja, temos o mundo que merecemos porque 
somos nós que o ajudamos a ser como é. Fizemos isso em encarnações passadas e sustentamos 
certos costumes, conceitos, preconceitos e hábitos nos dias de hoje.

Ouvindo proposições lógicas como esta é que nos damos conta de que somos todos alunos 
matriculados no processo da escolaridade terrena e que nos revezamos nos papéis de professores 
e alunos.  Se esperamos mais ética nas relações humanas, precisamos nos conscientizar de que a 
atitude ética é efeito de um complexo sistema de referenciais que oferecemos aos alunos novos que 
chegam à Terra e adentram nossos lares, escolas e empregos. 

Mas o que devemos ensinar-lhes? Seria a pergunta mais provável.
Nada mais e nada menos do que aquilo que gostaríamos que os ajudasse a construir um mundo 

mais digno, seguro, instrutivo e feliz. Assim, quando voltarmos à Terra para uma nova oportunidade 
encarnatória, os riscos da fome, da ignorância, do abuso, da falta de 

recursos para a manutenção da saúde não serão tão graves 
quanto hoje. Se os ajudarmos a descobrir que eles 

também são espíritos imortais sujeitos à reencar-
nação, teremos dado uma enorme contribuição 

para a mudança do mundo ou da escola que 
chamamos Terra.         

Se esperamos que nosso futuro seja 
melhor do que é hoje, precisamos nos 
engajar nas frentes de luta contra a ig-
norância e ao lado do ensino do saber 
fazer e dos saberes sociais precisamos 
exemplificar os saberes universais ba-

seados na ética de Jesus, o mestre que 
mostrava como se faz, fazendo.

Preces e preces 
Quando aprendemos a conversar com Deus, é comum começarmos pe-

dindo. É semelhante a situação do filho pequeno que pede ao pai que faça o 
que ele não sabe fazer.

À medida que amadurecemos nos damos conta de que somos os autores e 
portadores da cultura; ou seja, que está em nossas mãos viver nossas convicções. É 

assim que fazemos a transição de usuários do bem para construtores e agentes do 
bem. Para avaliar estas ideias, compare as duas preces que apresentamos a seguir 
e escolha a que parece mais coerente para o seu momento. 

Que assim seja.

PReCe do PediR
Senhor
Ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma

E vendo-os, para que eu não comente os defeitos alheios

Leva de mim a tristeza e não entregues a mais ninguém

Senhor
Enche meu coração com a divina fé, para sempre  
louvar o vosso nome
E arranca de mim o orgulho e presunção

Faze de mim um ser humano realmente justo

Senhor
Dá-me a esperança de vencer minhas ilusões

Planta em meu coração a sementeira do amor

E ajuda-me a fazer feliz  o maior número possível de pessoas

Para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites 
tristonhas...
                                                 
Senhor,
Transforma meus rivais em companheiros

Meus companheiros em amigos
Meus amigos em entes queridos...
Não permita que eu seja
Um cordeiro perante os fortes
Nem um leão perante os fracos
                             
Senhor
Dá-me o sabor de perdoar, senhor
E afasta de mim o desejo de vingança

Mantendo sempre em meu coração somente o amor

PReCe do FaZeR
Senhor
Quero ver apenas meus próprios defeitos
E não comentar os defeitos alheiosQuero afastar de mim a tristeza, sem passá-la a ninguém

Quero ampliar minha fé e não esquecer de agradecer 
Por tudo o que sou e pelo que consegui até aquiSenhor

Quero esquecer todo o orgulho e presunção
E me tornar um ser humano justoDecidido a vencer as ilusões sem jamais perder a esperança

Fazendo crescer em meu coração uma sementeira de amor

E com isso ser feliz na felicidade de quem eu ajudoSenhor
Quero transformar rivais em companheiros
Companheiros em amigosE amigos em entes queridosNão quero me transformar em um cordeiro diante dos for tes

E nem em um leão diante dos fracos
Senhor
Quero apreciar o sabor de perdoarE esquecer o desejo de me vingarMantendo em meu coração, somente o amorObrigado senhor por ter me ajudado 

A alcançar esta consciência do que preciso fazer 
E pela liberdade que tenho para fazer isso acontecer

“EU aSPIRO SER UM PRESTaDOR DE SERVIçO PaRa a hUMaNIDaDE”
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PENSaMENTOS PENSaMENTOS

leocádio José Correia 

Coletânea de pensamentos expressos pelo espírito Leocádio José Correia através 
do médium Maury Rodrigues da Cruz durante suas preleções aos médiuns na 
Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas no ano de 2007.
Contribuição dos médiuns Irineu Martini, Rosangela Fernezlian e Carlos Brero.

“Religião é a liberdade consciente.”

“Para ter saúde é importante 
alimentar-se pela manhã como 
se fosse um rei; ao meio dia 
como um príncipe; à noite 

como um mendigo.”

“Promover mudanças 
de hábitos na 

alimentação, respiração, 
repouso e higiene.”

“Não há nenhuma 
blindagem para os 

encarnados.”

“O amor é a força 
com o maior poder de 

transformação do Universo. 
Pode até transformar um 

inimigo em amigo.”

“O amor, a fé, a justiça, 
a dignidade não têm 
preço, mas tem valor.”

“Amor não é posse física.”

“A mensagem 
dos espíritos é 
disparadora de 

transformações.”

“Saber o que deve 
fazer é tão importante 
quanto o que não se 

deve fazer.”

“A renúncia é 
um elemento 
fundamental 

na vida.”

“A grandeza de uma nação não 
se mede pelo território, e sim 

pelo caráter de seu povo.”

“No equilíbrio universal 
não há erros, pois Deus 

não se engana.”

“Não é a presença 
de outra pessoa que 

traz felicidade.”

“A felicidade é tão 
necessária quanto a dor.”

“O que traz felicidade, é que cada um 
faça o autoconhecimento.”

“Felicidade é um estado de espírito.” “A porta da 
felicidade só você 

poderá abrir.”

“Nenhuma creação 
permanece ausente 

do Creador.”
“Para melhorar não 
precisamos estar 

doentes.”

“Espírito forte é 
aquele que tem 
domínio sobre si 

mesmo.”

“O espírita é o evangelista novo.”

“Preciso distinguir 
preço e valor; 

trabalho tem valor.”

“O espírita tem poder de mudar.”

“Todas as coisas que os 
irmãos fizerem ficarão 

registradas.”

“A Doutrina Espírita 
não é dogmática, ela 

é hermenêutica.”

“Não adianta só conhecer, é preciso saber.”

“É só pela corrente 
do bem que 
iluminaremos  

a Terra.”

“O processo 
reencarnatório é 

extremamente justo.”

“Cada dia é um novo começar.”

“Não há idade para aprender.”

“Os irmãos conseguirão 
mentir para todas as 
pessoas, mas nunca 

mentirão para si mesmos.”

“É preciso ter consciência missionária.”

“Eu aspiro ser um 
prestador de serviço 
para a humanidade.”
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IX ENCONTRO NaCIONal  
DE NÚClEOS FIlIaDOS 2011 

................................... ....................
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PaUlO bRERO DE CaMPOSVaNIlza SUhEVITS

Segundo o dicionário Aurélio, doutrina é um conjunto de princípios que 
serve de base para um sistema filosófico, científico ou religioso.

Para que o Espiritismo exista como Doutrina, todas as suas afirmações 
devem ser consistentes com seus princípios e estes devem ser harmônicos 
entre si. Um dos princípios doutrinários espíritas é o livre-arbítrio, o qual 
afirma que o ser é o único responsável por seu pensar, falar e agir.

Se for aceito que, em algumas situações, seres desencarnados poderiam 
atuar sobre um encarnado de modo a forçá-lo a tomar decisões que ele não 
quer, a Doutrina Espírita estaria indo contra um dos seus princípios funda-
mentais, deixando assim de ser o sistema de princípios lógicos e coerentes 
que os espíritos afirmam. 

Usar a ideia da obsessão para explicar os problemas humanos é uma 
forma de exercer poder. As pessoas não afeitas ao estudo e ao raciocínio 
lógico tendem a acreditar em ideias simplistas só porque vem de uma su-
posta autoridade religiosa. Para estas pessoas é mais fácil aceitar sugestões 
propostas por outras pessoas, do que tomar as próprias decisões. Tomar 
decisões é sempre difícil, mas o ser humano só evolui porque ao tomar 
decisões, faz um exercício de avaliação de toda sua vida. Com isto, esta 
suposta autoridade religiosa se aproveita e tenta dirigir a vida de outras 
pessoas, para ter a sensação de que exerce algum poder. Muitas vezes 
essa suposta autoridade religiosa não cobra nenhum valor, pois para ela 
interessa muito mais a sensação de poder influenciar a vida de outras 
pessoas do que apenas o dinheiro. 

Ao explicar que os problemas de algumas pessoas são causados 
por seres externos, retira-se a responsabilidade do indivíduo pelos 
seus próprios problemas e fracassos. O dano maior é que sob esta 
crença, o indivíduo não procura se modificar, pois acha que seus 
problemas são causados de fora para dentro e que as lideranças religiosas 
poderão ajudá-lo. Ele abandona completamente a noção do livre-arbítrio.

Esta relação de poder pode virar fonte de renda como se pode observar 
através da mídia, em que supostos médiuns se propõem a resolver proble-
mas familiares, profissionais e pessoais, cobrando determinadas taxas. É 
um estelionato aber to.

Aceitar a obsessão significa dizer que o ser não é totalmente livre e res-
ponsável pelo seu pensar falar e agir. Como isto implica que uma pessoa possa 
colher injustamente as consequências de um ato que ela praticou contra sua 
própria vontade, fica evidente que o conceito de obsessão não é compatível 
com o princípio do livre–arbítrio, por tanto, com a Doutrina dos Espíritos. 

O conceito de obsessão 
é coerente com a 
Doutrina dos Espíritos?

Inteligência aliada à  
oportunidade de crescimento                       

VANILzA SUHEVITS
Professora da Faculdade 
Leocádio José Cor reia e 
orientadora de Grupos de 
Exercício Mediúnico do Centro 
Espírita Antônio Grimm (CEAG 
– filiado a SBEE).

PAULO BRERO DE CAMPOS
Onononon nonon on ono 

nono non ono non ono non 
ono non on onono non on 

(...) o que vem a ser 
problema, senão 
uma oportunidade 
de crescimento? Que 
tal se abolíssemos a 
palavra ‘problema’ 
do nosso vocabulário, 
e passássemos a 
utilizar ‘oportunidade 
de crescimento’? ”

À medida que caminhamos em nosso processo evo-
lutivo, vamos desenvolvendo a nossa inteligência, seja 
ao longo de uma mesma reencarnação ou através das 
sucessivas reencarnações.

Inteligência aqui, quer dizer capacidade de decodificar 
o meio, de analisar e resolver problemas.

Os problemas que enfrentamos, as dificuldades, 
são na verdade desafios a nossa inteligência, que nos 
obrigam a buscar novos conhecimentos, alternativas, 
experiências de outras pessoas para ajudar-nos a 
solucioná-los. E, com essa busca de soluções para os 
problemas, o que obtemos?

• O nosso conhecimento se amplia;
• O nosso entendimento toma novas proporções;
• E, consequentemente, a nossa inteligência vai se 

desenvolvendo.
O processo é este para cada novo problema. Mas, na 

verdade, se pararmos para pensar um pouco, o que vem 
a ser problema, senão uma oportunidade de crescimento? 
Que tal se abolíssemos a palavra “problema” do nosso 
vocabulário, e passássemos a utilizar “oportunidade de 
crescimento”? Vamos mudar o foco.

Temos medo quando estamos em face a uma nova 
oportunidade de crescimento? Puxa, então precisamos 

revisar a nossa fé, revisar o entendimento que temos 
de Deus ... basta olhar para a obra do Creador, para a 
perfeição que existe nela ... e é justamente pela perfeição 
do Universo que precisamos enfrentar as dificuldades e 
superar os desafios que se nos apresentam.

Aquele que não vai à luta, que espera que “outros” 
resolvam por ele, está dando para “outros” a sua opor-
tunidade de crescimento, realmente está deixando a vida 
passar, está deixando de viver e de evoluir.

Imaginemos uma festa de criança, na qual exista um balão 
bem grande pendurado no teto, repleto de brinquedinhos. Um 
adulto vai até lá e fura o balão e toda a criançada corre para 
pegar os brinquedos que caíram dele. Poderíamos associar 
cada brinquedo, cada “presente”, a uma oportunidade de 
crescimento, pelo benefício que ela nos traz na escala evolutiva.

Porém, tudo depende da forma como encaramos a 
oportunidade de crescimento. Há duas alternativas:

• Se é com pesar, que acaba por nos desequilibrar, 
e que se transforma num problema sem solução;

• Ou, se é com alegria por mais um desafio.
Pensemos nisso, pois a felicidade depende exclusiva-

mente da forma como encaramos os nossos desafios, as 
nossas oportunidades de crescimento, pensando sempre 
em superação.

E, quando pensamos dessa forma, enxergamos que a 
nossa inteligência não é só nossa. Não a desenvolvemos 
sozinhos, precisamos dos nossos irmãos para isso, preci-
samos do conhecimento acumulado em nossa cultura, na 
humanidade... E que, se conseguimos enxergar além dos 
nossos irmãos, então, nós temos a obrigação de guiá-los 
no caminho que também permitirá o desenvolvimento de 
suas inteligências.

Quando entendemos essa dinâmica do Univer-
so, compreendemos melhor o que vem a ser a 
doutrina do Cristo, compreendemos que somos 
instrumentos de Deus para o bem da humanida-
de, transformando-nos em pessoas que vivem 

a humildade e a caridade.

“
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PaUlO bRERO DE CaMPOS

Redes de mentalidade

PaUlO bRERO DE CaMPOS
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Deve-se entender que o princípio da sintonia mental é válido em todos 
os segmentos da vida. O cientista que pesquisa um determinado assunto 
se liga em rede mental com todos que estão estudando o mesmo assunto. 
Não há como alguém trabalhar isolado. Todas as vezes que alguém estudar 
determinado assunto ele se liga na rede mental universal.

Esta rede permite que o conhecimento se desenvolva mais rapidamente, 
pois permite a troca de informações. Esta rede também é um elemento es-
sencial para liberdade, pois nenhum conhecimento fica encoberto. Quando um 
pesquisador descobre determinada coisa, esta informação vai para a rede de 
mentalidade e todos que estão pesquisando e estiverem qualificados podem ter 
acesso. Ocorre que para ter acesso a esta rede, o cientista deve se capacitar, 
estudar e trabalhar, muitas vezes de forma árdua. As redes mentais permeiam 
todas as consciências, mas quem não se preparar não terá condições de 
aproveitar este conhecimento.

A intuição é um dos efeitos do acesso às redes de pensamento. Ela é 
acessível a todos os indivíduos. Para aqueles que procuraram estudar e 
pesquisar, a intuição se revela mais efetiva.

Assim, os conceitos de rede de mentalidade, sintonia e intuição devem 
ser vistos como elementos positivos e necessários na nossa vida, pois eles 
permitem uma maior democratização do conhecimento. 

sintonia
O princípio de comunicação com o polissistema espiritual é o da sintonia. 

Cada indivíduo se comunica com os seres que estão na mesma frequência mental.
Sintonia não implica dominação, mas sim comunicação. Da mesma maneira 

que sintonizamos um canal de televisão e assistimos a um determinado tipo 
de programação, e não gostando daquela programação podemos mudar a 
sintonia para outro canal, os seres humanos atuam da mesma maneira no 
processo de sintonia mental.

Nós nos comunicamos com todos os seres, por meio de redes de menta-
lidade, mas esta comunicação depende de uma sintonia adequada. E quem 
faz a sintonia é o próprio indivíduo. Ao expressar sentimentos de raiva vamos 
nos conectar com todos os seres que estão na mesma situação, no mesmo 
nível frequencial. Se estamos alegres, se procuramos fazer o bem a outras 
pessoas, vamos fazer sintonia com os seres que estão nesta mesma frequência. 

Mas deve ficar claro que pelo livre-arbítrio, cada um pode mudar sua 
sintonia a qualquer momento. 

Tudo está dando errado na minha vida, será que são espíritos obsessores?
Segundo o princípio do livre-arbítrio, nós somos os únicos responsáveis 

por nossos problemas e nossas vitórias. 

Dizer que um indivíduo teve sucesso porque foi ajudado pelos espíritos é 
retirar todo o mérito deste indivíduo. Os espíritos não podem favorecer ninguém. 
O mérito é apenas do indivíduo que deve ter sido laborioso e competente para 
atingir seus objetivos.  

Da mesma forma, os espíritos não podem atrapalhar a vida de ninguém. 
Seria uma grande injustiça se isto fosse possível.

Há situações que ocorrem em nossas vidas que nos afetam de forma 
significativa. Alguns destes eventos podem gerar um estado mental de baixa 
estima; deixando-nos, em alguns casos, quase depressivos.

A medicina sabe que muitas doenças são causadas pelo próprio indivíduo 
após algumas situações que promovem grandes alterações em sua vida, 
colocando-o num estado de depressão. Se a pessoa continuar nesta situação 
de negatividade, ela poderá adoecer. 

Assim por uma lei natural, conhecida como lei de trans-auto-eco-organização, 
nós próprios causamos estas coisas ruins que acontecem em nossa vida, como uma 
forma de nos darmos conta de que temos que nos modificar. Não são espíritos que 
estão nos causando os problemas, somos nós mesmos os únicos responsáveis. 

Todos conhecem pessoas, cuja vida é sempre de harmonia, de tranquili-
dade. Só acontecem coisas boas para estas pessoas, tudo dá certo na vida 
destas pessoas. Será que elas foram “escolhidas” por Deus para serem felizes, 

enquanto para outras tudo dá errado? Temos que entender que cada um 
constrói seu próprio destino. Estas pessoas agem para que sua vida seja de 
harmonia. Elas são as únicas responsáveis por tudo dar certo em sua vida. 
Nada está pré-determinado. Quem acredita que espíritos podem atrapalhar a 
vida de algumas pessoas, para ser coerente com sua ideia, terá que acreditar 
que os espíritos estão auxiliando quem está vivendo em harmonia, tendo 
sucesso. E neste caso cairíamos num determinismo, em que Deus privilegia 
alguns indivíduos enquanto pune outros. Pela justiça de Deus, isto não acontece. 

Assim como a dor física serve de alarme indicando que há algo errado em 
nosso organismo físico e que requer tratamento, alguns acontecimentos do dia a dia 
podem servir de alerta de que algo em nosso comportamento precisa ser mudado. 

Os centros espíritas precisam oferecer instrumentos e instruções para que 
as pessoas consigam sair por si mesmas das situações em que se colocaram. Um 
dos elementos mais importantes é a prece que busca respostas e não dádivas. 
Este tipo de prece permite que façamos uma alteração em nossa frequência 
mental. O estudo, a reflexão e a meditação são instrumentos que nos permitem 
fazer auto-avaliação e descobrir o que precisamos mudar em nós mesmos.

O autoconhecimento amplia o exercício consciente do livre-arbítrio ajudando 
o ser a assumir seu papel como ator e diretor da sua trajetória de vida.

“Nós nos comunicamos com 
todos os seres, por meio de 
redes de mentalidade, mas 
esta comunicação depende 
de uma sintonia adequada.  
E quem faz a sintonia é o 
próprio indivíduo. “
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a CIÊNCIa bUSCa EVIDÊNCIaS Da EXISTÊNCIa DO SER DO SER hUMaNO

Cientistas europeus conseguiram estabelecer comunicação com um paciente em estado vegetativo, informou no 
dia 4 de fevereiro de 2010, a publicação científica “New England Journal of  Medicine”. O paciente está em coma há 
sete anos, depois de sofrer um acidente de trânsito. 

Os médicos britânicos e belgas pediram ao paciente que imaginasse um jogo de tênis para responder “sim” e uma 
rua para dizer “não”. As respostas eram captadas por um monitor que registrava a atividade cerebral. 

O homem respondeu corretamente cinco das seis perguntas feitas, como por exemplo, a confirmação do nome 
de seu pai.

O estudo abre espaço sobre questões éticas inerentes ao tratamento de pessoas em estado vegetativo, como a 
eutanásia e o grau de consciência real dos pacientes.

“Comanicação”

HUMOR – Folha de São Paulo

Esta situação 
não parece 
demonstrar 

que há um ser 
consciente 
habitando 

aquele corpo 
aparentemente 

inconsciente?

Ser Espírita
assinar a 
é  possível

Agora

59
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aMPlIaçÃO Da SEDE NaCIONal Da SbEE

Sentido do livre-arbítrio

NElSON J. WEDDERhOFF                             

Mais espaço para atender quem nos procura.
A campanha visa reunir recursos para manter a 

obra em andamento e procurar concluir a ampliação 
até o final de 2012.

Nos debates sobre o livre-arbítrio encontramos 
opiniões diversas sobre o fato de sermos ou não 
livres, como por exemplo, somos livres na medida 
do nosso conhecimento, ou somos livres desde que 
não venhamos a interferir na liberdade do outro. Por 
isso parece opor tuno avaliar alguns aspectos sobre o 
livre-arbítrio, envolvendo o fundamento de liberdade, 
as possibilidades de escolha, os referenciais morais 
e os resultados de nossas escolhas.

Avaliando os “resultados de nossas escolhas”, o 
fato de muitas vezes serem diferentes do esperado 
não significa que nosso livre-arbítrio não foi respeita-
do, ou que foi limitado. Isso porque baseamos nossas 
escolhas no conhecimento atual, nas informações 
disponíveis, e que não necessariamente nos permi-
tem avaliar todos os desdobramentos possíveis, e o 
resultado pode acabar sendo diferente do esperado. 
Entretanto, isso não ocorre porque minha liberdade de 
escolher, tendo em vista um determinado objetivo, foi 
cerceada. O erro que pode ocorrer entre o resultado 
real e o previsto decorre da abrangência e qualidade 
da análise prévia. Em outras palavras, podemos errar 
na previsão.

Quanto aos “referenciais morais”, estes não deter-
minam a existência ou não de liberdade para escolher. 
Eles determinam a qualidade do exercício da liberdade. 
Se a limitação do livre-arbítrio efetivamente ocorresse 
nos casos em que nossas escolhas pudessem causar 
prejuízos aos demais, não teríamos roubos, acidentes, 
entre outros resultados decorrentes de escolhas feitas 
por pessoas. Assim, minha liberdade não termina onde 
começa a do outro. O que termina é o meu direito. A 
minha liberdade nunca termina.

Sobre as “possibilidades de escolha”, o fato de 
não haver tantas alternativas quanto eu gostaria não 
significa que não tenho liberdade para escolher. Isso 
porque a situação em que me encontro foi constru-
ída a par tir de minhas próprias escolhas anteriores. 

Por exemplo: após embarcar em um avião e este ter 
decolado, as minhas possibilidades de escolha ficam 
reduzidas; não devo desembarcar com a aeronave 
voando, devo ficar sentado, há restrições para uso 
de equipamentos eletrônicos. Continuo sendo um ser 
livre, mas no cenário onde eu mesmo me coloquei, 
existem restrições. Mas, neste caso como em outros, 
ainda posso escolher por não respeitar essas res-
trições, como por exemplo, usar aparelho eletrônico 
durante o voo, sem, obviamente, isentar-me da res-
ponsabilidade sobre eventuais acidentes que possam 
ocorrer em função da escolha que fiz.

Por fim, quando pensamos no “fundamento de 
liberdade”, podemos entender que o Livre-arbítrio 
é um fundamento da justiça universal. Se eu não for 
livre para escolher não há justiça. Considerar que o 
livre-arbítrio possa ter limitantes seria equivalente a 
pensar que se pode limitar a própria evolução, que 
também é um fundamento da justiça. Avaliando o 
exemplo da evolução, mesmo em um cenário com difi-
culdades sociais, alimentares, culturais, entre outras, 
a evolução segue ocorrendo. Evolução neste caso 
sendo entendida como a mudança de compor tamento 
a par tir da vivência de experiências contínuas, já a 
par tir do próprio pensamento.

O livre-arbítrio como fundamento não se caracte-
riza pela realização efetiva de uma ação no ambiente 
da Terra, como por exemplo, caminhar. O livre-arbítrio 
se caracteriza na expressão básica do espírito, que 
é o pensamento. Ou seja, não há limitante para o 
pensamento do espírito. Cada espírito sempre poderá 
pensar o que quiser. Assim, o fato de uma pessoa 
não poder caminhar não determina que ela tenha 
limitação no exercício do pensamento de andar, ou 
de querer andar. Ela está temporariamente impedida 
de materializar uma ação, assim como um passageiro 
está temporariamente impedido de desembarcar de 
uma aeronave em pleno voo.

“(...) o fato 
de não 
haver tantas 
alternativas 
quanto eu 
gostaria não 
significa que 
não tenho 
liberdade para 
escolher.”

NELSON J. WEDDERHOFF                           
Ononononono ono non on onon 
onon onon on onon ono non 
onon ono non on ono no no n

Conheça e  
colabore com a 
ampliação da sede 
nacional da SbEE
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lIVROS

acervo Espírita
Complete sua coleção com estas obras históricas.
Livros psicofonados pelo médium Maury Rodrigues da Cruz durante as aulas do espírito Antonio 
Grimm no Núcleo de Ensino e Pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, em Curitiba.

COMPRa on-line: www.livrariaserespirita.com.br 

Para adquirir os livros visite  LIVRARIA VIRTUAL  www.livrariaserespirita.com.br Saiba mais sobre os autores  espirituais no link www.sbee.org.br  na opção Orientadores


