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O LIVRO DOS ESPÍRITOSO LIVRO DOS ESPÍRITOS

258. No estado errante, e antes de 258. No estado errante, e antes de 
começar nova existência corporal, o começar nova existência corporal, o 
Espírito tem consciência e previsão das Espírito tem consciência e previsão das 
coisas que lhe vão acontecer durante a coisas que lhe vão acontecer durante a 
vida?  vida?  

““Ele próprio escolhe o gênero de Ele próprio escolhe o gênero de 
provas que deseja sofrer e nisto consiste provas que deseja sofrer e nisto consiste 
o seu livre-arbítrio.”o seu livre-arbítrio.”



  

259. Se o Espírito pode escolher o gênero 259. Se o Espírito pode escolher o gênero 
de provas que deve sofrer, seguir-se-á que de provas que deve sofrer, seguir-se-á que 
todas as tribulações que experimentamos na todas as tribulações que experimentamos na 
vida foram previstas e escolhidas por nós?vida foram previstas e escolhidas por nós?   

““Todas não é bem o termo, porque não Todas não é bem o termo, porque não 
escolhestes nem previstes tudo o que vos escolhestes nem previstes tudo o que vos 
sucede no mundo, até as menores coisas. sucede no mundo, até as menores coisas. 
Escolhestes apenas o gênero das provações; Escolhestes apenas o gênero das provações; 
os detalhes são conseqüências da posição e, os detalhes são conseqüências da posição e, 
muitas vezes, das vossas próprias ações.(...) muitas vezes, das vossas próprias ações.(...) 
Só os grandes acontecimentos, os que Só os grandes acontecimentos, os que 
influenciam no destino, estão previstos.(...)”influenciam no destino, estão previstos.(...)”



  

Todos os Espíritos que vão renascer Todos os Espíritos que vão renascer 
tem a sua programação reencarnatória, tem a sua programação reencarnatória, 

adequada às suas necessidades evolutivas.adequada às suas necessidades evolutivas.  

 Projeto elaborado pelo Espírito junto Projeto elaborado pelo Espírito junto 
com o mentor espiritualcom o mentor espiritual

 Projeto elaborado só pelos mentores Projeto elaborado só pelos mentores 
espirituaisespirituais



  

  ““A reencarnação é o meio, a A reencarnação é o meio, a 
educação divina é o fim.”educação divina é o fim.”

Alexandre – Missionários da LuzAlexandre – Missionários da Luz



  

1.1. Projeto biológico ou Projeto biológico ou 
biofísicobiofísico

2.2. Projeto socialProjeto social

3.3. Projeto espiritualProjeto espiritual



  

PROJETO BIOLÓGICO PROJETO BIOLÓGICO 

 Planejamento do corpo físico no qual o Espírito Planejamento do corpo físico no qual o Espírito 
irá reencarnar. irá reencarnar. 

 De acordo com a De acordo com a biologia e a genéticabiologia e a genética dos futuros  dos futuros 
pais, resultando nos detalhes físicos planejados:pais, resultando nos detalhes físicos planejados:

 Altura, biótipo, cor da pele, olhos, cabelo, estética.Altura, biótipo, cor da pele, olhos, cabelo, estética.
 Sistemas internos: endócrino, cardíaco, muscular, Sistemas internos: endócrino, cardíaco, muscular, 

esquelético, respiratório, etc. esquelético, respiratório, etc. 
 Neste projeto é levada em conta a Neste projeto é levada em conta a necessidade necessidade 

cármicacármica do indivíduo no corpo físico. do indivíduo no corpo físico.  



  

PROJETO SOCIALPROJETO SOCIAL
 Em qual família necessita-se reencarnar, Em qual família necessita-se reencarnar, 
 Acesso ao estudoAcesso ao estudo
 Meio sócio-econômico-culturalMeio sócio-econômico-cultural
 Tendência profissionalTendência profissional
 Papel na sociedade.Papel na sociedade.
 Programação dos prováveis cônjuge e filhos e com Programação dos prováveis cônjuge e filhos e com 

quem será necessário conviver nesta quem será necessário conviver nesta 
reencarnação.reencarnação.  

 Durante a reencarnação, pode-se interferir e Durante a reencarnação, pode-se interferir e 
modificar o projeto de acordo com a modificar o projeto de acordo com a 
determinação, persistência, vontade e disciplinadeterminação, persistência, vontade e disciplina. . 



  

PROJETO ESPIRITUALPROJETO ESPIRITUAL..
 É o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de É o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de 

crescimento espiritual. crescimento espiritual. 
 Por que reencarnamos? Por que reencarnamos? 
 Quais os compromissos que assumimos?Quais os compromissos que assumimos?
 Os projetos social e biológico levam para a meta principal: Os projetos social e biológico levam para a meta principal: 

a evolução intelecto-moral (proj. espiritual).a evolução intelecto-moral (proj. espiritual).
 Aqui é programada a possibilidade vitória sobre Aqui é programada a possibilidade vitória sobre 

obstáculos que há séculos estão sendo adiados. obstáculos que há séculos estão sendo adiados. 
 Necessidade de crescer em conhecimento e em capacidade Necessidade de crescer em conhecimento e em capacidade 

afetiva, em amor e caridade. afetiva, em amor e caridade. 
 Vencer a impaciência, a intolerância,o orgulho, o egoísmo, Vencer a impaciência, a intolerância,o orgulho, o egoísmo, 

a inveja. a inveja. 
 É oportunidade valiosa em vencer as tendências negativas, É oportunidade valiosa em vencer as tendências negativas, 

reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes.reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes.



  

266 – Não parece natural que se 266 – Não parece natural que se 
escolham as provas menos dolorosas?escolham as provas menos dolorosas?  

   ““Para vós sim, para o Espírito, não. Para vós sim, para o Espírito, não. 
Quando este se desprende da Quando este se desprende da 
matéria, a ilusão acaba e outra é a matéria, a ilusão acaba e outra é a 
sua maneira de pensar.”sua maneira de pensar.”  



  

 Podemos alterar o nosso Podemos alterar o nosso 
planejamento reencarnatório?planejamento reencarnatório?

 Quais as consequências?Quais as consequências?



  

 O entendimento profundo das dificuldades como O entendimento profundo das dificuldades como 
necessidades espirituais e o conhecimento da necessidades espirituais e o conhecimento da 
participação na elaboração de grande parte do participação na elaboração de grande parte do 
projeto de reencarnação, principia e facilita o projeto de reencarnação, principia e facilita o 
processo de processo de cura do Espírito, a cura realcura do Espírito, a cura real..

 A compreensão da lição evangélica A compreensão da lição evangélica a cada um a cada um 
segundo as suas obrassegundo as suas obras através da  através da lei de causa e lei de causa e 
efeitoefeito, certamente favorece a aceitação da , certamente favorece a aceitação da 
colheita do passado, mas estimula a promover-se colheita do passado, mas estimula a promover-se 
uma gloriosa semeadura de felicidades para o uma gloriosa semeadura de felicidades para o 
futuro.futuro.



  

Paciente portador de Paciente portador de 
Diabete Mellitus, tipo IDiabete Mellitus, tipo I

Dr. Júpiter Villoz Silveira, médico endocrinologista- Londrina,PRDr. Júpiter Villoz Silveira, médico endocrinologista- Londrina,PR



  

 Distúrbio em que está prejudicada a Distúrbio em que está prejudicada a 
capacidade de metabolizar glicídioscapacidade de metabolizar glicídios

 Doença se desenvolve na infância e Doença se desenvolve na infância e 
adolescênciaadolescência

 Deficiências com as células Beta do Deficiências com as células Beta do 
pâncreaspâncreas

 Início abrupto, pode levar à internação Início abrupto, pode levar à internação 
hospitalar, até ao estado de comahospitalar, até ao estado de coma



  

Mudanças nas condutas diárias Mudanças nas condutas diárias 

 DietaDieta
 Exercícios físicosExercícios físicos
 Aplicação de insulinaAplicação de insulina
 Exames laboratoriais freqüentesExames laboratoriais freqüentes
 Visitas periódicas ao médico, Visitas periódicas ao médico, 

nutricionista, etc.nutricionista, etc.



  

DificuldadesDificuldades

 Alteração da rotinaAlteração da rotina
 Conduta imposta, algumas vezes sem a Conduta imposta, algumas vezes sem a 

anuência do pacienteanuência do paciente
 São Espíritos muito inteligentes e sensíveis, São Espíritos muito inteligentes e sensíveis, 

mas extremamente indisciplinados mas extremamente indisciplinados 
(DOENÇA DA DISCIPLINA)(DOENÇA DA DISCIPLINA)

 Abandono ou negligência dos cuidados Abandono ou negligência dos cuidados 
necessários, com o passar do temponecessários, com o passar do tempo



  

PropostaProposta

 A importante anuência ao tratamento e A importante anuência ao tratamento e 
às condutas reguladoras ocorrerá em às condutas reguladoras ocorrerá em 
consequência do entendimento do consequência do entendimento do 
porquê da doença e do porquê da dorporquê da doença e do porquê da dor

 Resposta ao: POR QUE EU?Resposta ao: POR QUE EU?



  

Projeto e objetivosProjeto e objetivos

1.1. Esclarecer o paciente sobre a Esclarecer o paciente sobre a 
programação reencarnatória – que ele programação reencarnatória – que ele 
aceitou ou solicitou a possibilidade do aceitou ou solicitou a possibilidade do 
diabete como aprendizado para o Espíritodiabete como aprendizado para o Espírito

2.2. Com o despertar que o esclarecimento Com o despertar que o esclarecimento 
proporciona, abrir um novo campo de proporciona, abrir um novo campo de 
cogitações sobre a vida espiritual, cogitações sobre a vida espiritual, 
imortalidade e objetivos de vidaimortalidade e objetivos de vida



  

Projeto e objetivosProjeto e objetivos

3.3. A medida que o entendimento se amplia e A medida que o entendimento se amplia e 
se aprofunda o paciente se livra das se aprofunda o paciente se livra das 
pressões que lhe foram impostas e assume pressões que lhe foram impostas e assume 
postura mais lúcida, mais equilibrada em postura mais lúcida, mais equilibrada em 
relação a si mesmo e isso se traduz em relação a si mesmo e isso se traduz em 
aderência maior ao tratamentoaderência maior ao tratamento

4.4. Método de controle: quantificar essa Método de controle: quantificar essa 
aderência pela dosagem periódica da aderência pela dosagem periódica da 
hemoglobina glicosiladahemoglobina glicosilada



  

Material e métodosMaterial e métodos
   10 pacientes diabéticos jovens, sem complicações 10 pacientes diabéticos jovens, sem complicações 

secundárias, mas resistentes ao tratamentosecundárias, mas resistentes ao tratamento
 Encontros periódicosEncontros periódicos
 ““- Onde você estava 2 anos antes de entrar na - Onde você estava 2 anos antes de entrar na 

barriga de sua mãe?” barriga de sua mãe?” 
 Explanação sobre o Instituto da Reencarnação Explanação sobre o Instituto da Reencarnação 
 História passadaHistória passada

- falhas pela própria indisciplina- falhas pela própria indisciplina

- extrema dificuldade de trabalhar as perdas- extrema dificuldade de trabalhar as perdas

-reencarnações fracassadas por falhas pessoais-reencarnações fracassadas por falhas pessoais



  

 Conseqüências:Conseqüências:

- frustração e culpa- frustração e culpa
 Planejamento reencarnatório:Planejamento reencarnatório:

pede o diabete como aprendizado para a pede o diabete como aprendizado para a 
disciplinadisciplina

 Imortalidade da AlmaImortalidade da Alma
 Reencarnação Reencarnação 
 Lei de causa e efeitoLei de causa e efeito
 Lição evangélica da obediência e resignaçãoLição evangélica da obediência e resignação



  

ConclusãoConclusão
 A reencarnação tem por objetivo A reencarnação tem por objetivo 

primordial primordial vencer más inclinaçõesvencer más inclinações
 Responsabilidade: se você se disciplinar, Responsabilidade: se você se disciplinar, 

você vence o diabete, do contrário o diabete você vence o diabete, do contrário o diabete 
vence vocêvence você

 A disciplina nascida do entendimento A disciplina nascida do entendimento 
profundo das dificuldades espirituais dará profundo das dificuldades espirituais dará 
inicio ao processo de cura espiritualinicio ao processo de cura espiritual

 Não esqueça: - Foi você quem pediu!Não esqueça: - Foi você quem pediu!



  

ResultadosResultados

 De 10 pacientes – 7 concluíramDe 10 pacientes – 7 concluíram
 Controle hemoglobina glicosilada:Controle hemoglobina glicosilada:

5 com melhoras sensíveis5 com melhoras sensíveis

1 ficou estável1 ficou estável

1 piorou1 piorou
 4 quiseram se aprofundar no assunto4 quiseram se aprofundar no assunto



  

RESULTADOSRESULTADOS
DOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADADOSAGEM DA HEMOGLOBINA GLICOSILADA
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DiscussãoDiscussão

 Apesar do grupo pequeno e tempo curto, a Apesar do grupo pequeno e tempo curto, a 
pesquisa permitiu conclusões estimulantespesquisa permitiu conclusões estimulantes

 As exposições não tiveram a intenção de As exposições não tiveram a intenção de 
“converter” ninguém ao Espiritismo, mas “converter” ninguém ao Espiritismo, mas 
informar-lhes sobre a realidade da vida informar-lhes sobre a realidade da vida 
espiritual, proporcionando condições de espiritual, proporcionando condições de 
buscar novos paradigmas para a vidabuscar novos paradigmas para a vida



  

ConclusõesConclusões
 Somente através da Somente através da educaçãoeducação, o ser , o ser 

consegue despertar para a condição de consegue despertar para a condição de 
Espírito milenar, com responsabilidades Espírito milenar, com responsabilidades 
sobre o passado e o futuro – construtor do sobre o passado e o futuro – construtor do 
próprio destinopróprio destino

 Desmistificando o nascimento e a morte Desmistificando o nascimento e a morte 
como início e o fim de tudo, desperta para a como início e o fim de tudo, desperta para a 
imortalidade da alma e entende que as imortalidade da alma e entende que as 
dificuldades do corpo físico são dificuldades do corpo físico são 
aprendizados para o Espírito, aprendizados para o Espírito, 
proporcionando crescimento e libertaçãoproporcionando crescimento e libertação
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