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Hydesville- Março 1848

Fenômenos de Hydesville



Mesas girantes

França 1855



Hippolyte Leon Denizard Rivail 

Allan Kardec

Existência de Deus
Imortalidade da alma
Intercâmbio entre os dois 
planos (físico e espiritual) 
Pluralidade dos mundos 
habitados
Pluralidade das existên-
cias

Doutrina Espírita



Nunca estamos sós...



Intercâmbio entre o plano físico e o 
plano espiritual

 “É uma das forças da Natureza, tão necessária a 
harmonia universal, quanto à lei de atração” 

Obras Póstumas- Allan Kardec



   “As sombras sucediam-se umas às outras e posso 
assegurar que o número de entidades inferiores, 
invisíveis ao homem comum, não era menor, nas 
ruas, ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai
vém.”

Os Mensageiros
André Luiz/Chico Xavier

Nunca estamos sós…



Influência dos espíritos

    “Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em 
nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a 
tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem.”

O Livro dos Espíritos- Questão 459
Allan Kardec



  Quem são nossas companhias 
espirituais? Depende…

 “Em face da lei das afinidades(...) há uma 
identificação vibratória entre os seres humanos de 
ambos os planos da vida, como consequência das 
suas aspirações, dos seus pensamentos, da sua 
conduta.”

Joanna de Ângelis /Divaldo Franco



  “Dize-me como tu és e te 
direi com quem andas”. 



  “Pode o homem eximir-se da influência dos 
Espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, 
visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos 
seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus 
pensamentos, os atraem.”

O Livro dos Espíritos-  Questão 467
Allan Kardec

Podemos evitar as companhias 
perturbadoras?



1.Prece

2.Evangelho no Lar

3.Disciplina dos pensamentos

4.Transformação moral

Como atrair boas companhias 
espirituais



1-Prece

“A prece torna melhor o homem?  Sim, 
porquanto aquele que ora com fervor e confiança 
se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus 
lhe envia bons Espíritos para assisti-lo.(...)” 

 “O essencial não é orar muito, mas orar bem.”

O Livro dos Espíritos – Questões  660 e 660-a
Allan Kardec



“Nunca poderemos enumerar todos os benefícios 
da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a 
melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do 
coração constitui emissão eletromagnética de relativo 
poder.(...)

2-Evangelho no Lar

Os Mensageiros
André Luiz/Chico Xavier



(…) Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho 
não é tão só um curso de iluminação interior,  mas 
também processo avançado de defesa exterior, pelas 
claridades espirituais que acende em torno.(...) O lar 
que cultiva a prece transforma-se em fortaleza.”

2-Evangelho no Lar

Os Mensageiros
André Luiz/Chico Xavier



“O pensamento nos condiciona ao círculo em que 
devemos ou merecemos viver (...) através do 
pensamento, comungamos uns com os outros, em 
plena vida universal.”

3-Disciplina dos pensamentos

Nos Domínios da Mediunidade
André Luiz/Chico Xavier



“Não nos basta frenar atitudes menos dignas e 
permitir que nas asas do pensamento elas se 
realizem.(...) Cabe-nos disciplinar as emoções e os 
pensamentos que defluem delas.”

3-Disciplina dos pensamentos

Obsessão Desobsessão
Suely Caldas Schubert



“A transformação moral(...) é a luz que se acende. A 
Doutrina Espírita nos faculta todos os meios para 
atingirmos esse desiderato. Já não podemos mais 
postergar o labor de nossa transformação íntima. Hoje, 
que reencontramos a palavra do Mestre em toda sua 
pureza e simplicidade nos ensinos do Consolador.” 

4-Transformação moral

Obsessão Desobsessão
Suely Caldas Schubert



“Acentuei minhas observações, verificando que 
muitas das pessoas recém-chegadas pareciam 
convalescentes, titubeantes(...). Algumas se 
mantinham de pé, sob o amparo de braços carinhosos. 
Eram os amigos encarnados a se valerem do 
desprendimento parcial, pelo sono físico, que se 
reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades 
generosas e dedicadas(...).”

Sono físico

Os Mensageiros
André Luiz/Chico Xavier



“Todos nós(...), possuímos, não longe de nós, 
alguém que nos ama a impelir-nos para a 
elevação(...). Temos constantemente corações que 
nos devotam estima e se consagram ao nosso 
bem(...). Em nome do Amor, todas as almas recebem 
assistência onde quer que se encon-trem.”

Entre a Terra e o Céu
André Luiz/Chico Xavier

Nunca estamos sós…



“Há Espíritos que se liguem particularmente a um 
indivíduo para protegê-lo? Há o irmão es-piritual, o 
que chamais o bom Espírito ou o bom gênio.”

 “Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo 
guardião? O Espírito protetor, pertencente a uma 
ordem elevada”’.

O Livro dos Espíritos – Questões  489 e 490
Allan Kardec

Nunca estamos sós…



“Qual é a missão do Espírito protetor?A de um 
pai com relação aos filhos; a de guiar o seu 
protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus 
conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe 
o ânimo nas provas da vida.”

O Livro dos Espíritos – Questão  491
Allan Kardec

Espírito protetor



“Poderá dar-se que o Espírito protetor abandone o 
seu protegido, por se lhe mostrar este rebelde aos 
conselhos? Afasta-se, quando vê que seus conselhos 
são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a 
decisão de submeter-se à influência dos Espíritos 
inferiores. Mas, não o abandona completamente e 
sempre se faz ouvir(...). O protetor volta desde que 
este o chame.”

O Livro dos Espíritos – Questão  495
Allan Kardec

Nunca estamos sós…



“Tem cuidado para que não te afastes 
psiquicamente do teu anjo guardião.(...) Quando erres 
e experimentes a solidão, refaze o passo e busca-o 
pelo pensamento em oração, partindo de imediato 
para a ação edificante”.

Momentos Enriquecedores
Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Nunca estamos sós…



“A prece aos anjos guardiães e aos Espíritos 
protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a 
intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de 
resistir às más sugestões e que nos assistam nas 
contingências da vida.”

O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap 28
Allan Kardec

Nunca estamos sós…



As crianças e o Espírito protetor

“O Espírito protetor empenha-se no sentido de 
envolvê-la em suas boas vibrações, amparando-a mais 
diretamente em razão de que está nas fases iniciais do 
uso de seu livre-arbítrio.(...) Durante o sono físico do 
seu protegido, mantém encontros freqüentes para 
possibilitar uma sintonia cada vez maior entre 
ambos.”

Suely Caldas Schubert





1- Espíritos Familiares 

2-Espíritos Simpáticos 

3-Mau Gênio

Espíritos mais diretamente ligados a 
nós

O Livro dos Espíritos -questão 514
 Comentário de Allan Kardec 



 “Além do Anjo guardião,(...) temos Espíritos 
protetores que, embora menos elevados, não são 
menos bons e magnânimos. Contamo-los entre 
amigos, ou parentes, ou, até, entre pessoas que não 
conhecemos na existência atual. Eles nos assistem 
com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da 
nossa vida.”

O Evangelho Segundo o Espiritismo- cap 28
Allan Kardec

1-Espíritos Familiares



“São os que se sentem atraídos para o nosso lado 
por afeições particulares e ainda por uma certa 
semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o 
bem como para o mal. De ordinário, a duração de 
suas relações se acha subordinada às circunstâncias.”

2-Espíritos Simpáticos

O Livro dos Espíritos – Questão  495
Comentário de Allan Kardec



“É um Espírito imperfeito ou perverso, que se liga 
ao homem para desviá-lo do bem.(...) A constância da 
sua ação está em relação direta com a maior ou 
menor facilidade de acesso que encontre por parte do 
homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe 
a voz ou de lhe cerrar os ouvidos.”

3-Mau Gênio

O Livro dos Espíritos – Questão  495
Comentário de Allan Kardec



“Embora os empeços na jornada, resultantes da nossa 
pouca evolução, tudo fazem, para nos sustentar, os seres 
invisíveis que nos amam e que nos impelem a 
prosseguir. São os cireneus do amor, que vêm nos apoiar 
e que aguardam a nossa ascensão.”

Obsessão Desobsessão
Suely Caldas Schubert





“Quem tem Jesus no coração 
nunca está sozinho!”

“Não estou só, porque o Pai está 
comigo.” Jesus
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