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A Questão Espiritual dos AnimaisA Questão Espiritual dos Animais

OO EspiritismoEspiritismo marchamarcha aoao ladolado dodo
materialismo,materialismo, nono campocampo dada
matériamatéria;; admiteadmite tudotudo oo queque oo
segundosegundo admiteadmite;; masmas avançaavança paraparasegundosegundo admiteadmite;; masmas avançaavança parapara
alémalém dodo pontoponto ondeonde esteeste últimoúltimoalémalém dodo pontoponto ondeonde esteeste últimoúltimo
párapára..

(A Gênese (A Gênese -- Cap. X, item 30Cap. X, item 30))



Os animais tem alma?Os animais tem alma?

Há nos animais um princípio
i d d d é i b iindependente da matéria e que sobrevive
ao corpo. (LE - Q 597)p ( Q )

A verdadeira vida, tanto do animal como,
do homem, não está no invólucro corporal
( ) Está no princípio inteligente que(...). Está no princípio inteligente que
preexiste e sobrevive ao corpo. (A Gênese –
Cap. III, item 21)

Os animais também têm uma alma imortal Os animais também têm uma alma imortal 
perfectível.perfectível.



Matéria e EspíritoMatéria e Espírito
Há dois elementos gerais do Universo: a
té ité i í ití it E i d b Dmatériamatéria e o espíritoespírito. E acima de ambos Deus, o

criador, o pai de todas as coisas.

Essas três coisas são o princípio de tudo o
i t t i d d i lque existe, a trindade universal.

LE LE -- Questão 27Questão 27

Os Espíritos são individualizações do
ííprincípioprincípio inteligenteinteligente, como os corpos são

individualizações do princípioprincípio materialmaterial.

LE LE -- Questão 79Questão 79



Mesmo princípioMesmo princípio

A inteligência do homem e a dos
animais emanam de um mesmo
p incípio mas no homem ela passo poprincípio; mas no homem ela passou por
uma elaboração que a eleva sobre a dosç q
brutos.

Há, entre a alma dos animais e a do
homem tanta distânciadistância quanto entre ahomem, tanta distânciadistância quanto entre a
alma do homem e Deus.

LE – Questões 597 e 606



A gênese da Alma HumanaA gênese da Alma Humanagg

Todos os Espíritos que agora animam
corpos humanos, num passado distante,
animaramanimaram animaisanimais,, onde adquiriram atributosanimaramanimaram animaisanimais,, onde adquiriram atributos
que hoje se apresentam nos seres humanos.

É nesses seres (inferiores da criação), que
estais longe de conhecer inteiramente que oestais longe de conhecer inteiramente, que o
princípioprincípio inteligenteinteligente se elabora, se
individualiza pouco a pouco e ensaia para a
vida.

(LE (LE -- Questão 607)Questão 607)



A gênese da Alma HumanaA gênese da Alma Humana

O animal caminha para a
condição de homem tantocondição de homem, tanto
quanto o homem caminha
para a condição de anjo.

Emmanuel Emmanuel –– Alvorada do ReinoAlvorada do Reino

Imagem: www.parchen.hpg.com.br



A Evolução do Princípio InteligenteA Evolução do Princípio Inteligente

O princípio espiritual adquire
iê i õexperiências, emoções e

conhecimento através do trânsitoconhecimento através do trânsito
pelos diferentes reinos dap
Natureza (...).

Joanna de Ângelis Joanna de Ângelis –– Conflitos Existenciais,  p. 115Conflitos Existenciais,  p. 115



A Evolução do Princípio InteligenteA Evolução do Princípio Inteligente

DormindoDormindo nono mineralmineral,, lentamentelentamente
i ii i lhlh ii ddexteriorizamexteriorizam--sese--lhelhe asas energiasenergias dede

aglutinaçãoaglutinação molecular,molecular, ampliandoampliando asasg çg ç ,, pp
possibilidadespossibilidades nono despertardespertar dodo vegetalvegetal,,

dd ddquandoquando crescecresce emem recursosrecursos dede
sensibilidadesensibilidade,, aa fimfim dede liberarliberar osos instintosinstintos,,
nono trânsitotrânsito animalanimal,, desabrochandodesabrochando asas
fac ldadesfac ldades dada inteligênciainteligência dada ra ãora ão dadafaculdadesfaculdades dada inteligênciainteligência,, dada razãorazão,, dada
consciênciaconsciência nana fasefase humanahumana..

Joanna de Ângelis Joanna de Ângelis –– Conflitos Existenciais,  p. 115Conflitos Existenciais,  p. 115



Animais e a Lei da EvoluçãoAnimais e a Lei da Evolução

(...) tudo tem por alvo o
ãProgresso, a Evolução para

a Perfeição. (...) não há entea Perfeição. (...) não há ente
animado, por mais
i i ifi tinsignificante que pareça,
por mais microscópico quep p q
seja, que não esteja

b tid à L iL i ddsubmetido à LeiLei dada
EvoluçãoEvolução..çç

Cairbar Schutel Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- p. 13 e 14p. 13 e 14



... do Átomo ao Arcanjo...... do Átomo ao Arcanjo...

É assim que tudo serve, que tudo se
encadeia na Natureza, desde o átomo
primitivo até o arcanjo que tambémprimitivo até o arcanjo, que também
começou por ser átomo.

(LE (LE -- Questão 540)Questão 540)Imagem: www.parchen.hpg.com.br



Onde estão os limites entre um reino e Onde estão os limites entre um reino e 
outro?outro?outro?outro?

EntreEntre oo reinoreino vegetalvegetal ee oo reinoreino animal,animal,EntreEntre oo reinoreino vegetalvegetal ee oo reinoreino animal,animal,
nenhumanenhuma delimitaçãodelimitação háhá nitidamentenitidamente

ddmarcadamarcada..

AcompanhandoAcompanhando sese passopasso aa passopasso aaAcompanhandoAcompanhando--sese passopasso aa passopasso aa
sériesérie dede seres,seres, dirdir--sese--iaia queque cadacada espécieespécie
éé umum aperfeiçoamento,aperfeiçoamento, umauma
transformaçãotransformação dada espécieespécie imediatamenteimediatamentetransformaçãotransformação dada espécieespécie imediatamenteimediatamente
inferiorinferior..

(A Gênese (A Gênese –– Cap. X, itens 24, 28 e 29)Cap. X, itens 24, 28 e 29)



Individualização do Princípio Individualização do Princípio 
InteligenteInteligenteInteligenteInteligente

Há várias correntes de pensamento
sobre este aspecto:

- A que admite a individualização durante
o processo de evolução do P Io processo de evolução do P.I.

- A que admite a individualização desde oA que admite a individualização desde o
princípio.



Individualização do Princípio Individualização do Princípio 
InteligenteInteligente

Aceito plenamente a idéia de que a
InteligenteInteligente

célula já é um indivíduo e que
corresponde a um princípio inteligentecorresponde a um princípio inteligente
rudimentar.

Penso que a noção de almaalma--grupogrupo
apenas pode ser entendida como o estadoapenas pode ser entendida como o estado
de sintonia e conseqüentemente de
interação energética e vibratória, em que
vivem seres afinsvivem seres afins.
(Irvênia Prada (Irvênia Prada –– A Questão Espiritual dos Animais A Questão Espiritual dos Animais -- p. 43)p. 43)



O ponto de partida do Espírito humanoO ponto de partida do Espírito humano
OO pontoponto dede partidapartida dodo EspíritoEspírito éé umauma

dessasdessas questõesquestões queque sese ligamligam aoao princípioprincípio dasdasdessasdessas questõesquestões queque sese ligamligam aoao princípioprincípio dasdas
coisascoisas ee estãoestão nosnos segredossegredos dede DeusDeus,, sobsob oo
qualqual sósó podemospodemos construirconstruir sistemassistemasqualqual sósó podemospodemos construirconstruir sistemassistemas..

NãoNão háhá trânsitotrânsito diretodireto dosdos animaisanimais queque
conhecemosconhecemos aquiaqui nana terraterra parapara oo homemhomem
primitivoprimitivo..primitivoprimitivo..

AA TerraTerra nãonão éé oo pontoponto dede partidapartida dada
i ii i ãã hh OO í dí d ddprimeiraprimeira encarnaçãoencarnação humanahumana.. OO períodoperíodo dede

humanidadehumanidade começa,começa, emem geral,geral, nosnos mundosmundos
aindaainda maismais inferioresinferiores..

(LE (LE -- Questões 607 e  613)Questões 607 e  613)



Inteligências subInteligências sub--humanashumanas

Milhares de criaturas nos
i d i dmais rudes serviços da natureza,

movimentam-se nestes sítios em
posição infraterrestre.

Em desenvolvimento de tendências dignas,
candidatam-se à humanidade que conhecemoscandidatam se à humanidade que conhecemos
na Crosta. SituamSituam--sese entreentre oo raciocínioraciocínio
f á if á i dd óidóid idéiidéi i li l ddfragmentáriofragmentário dodo macacóidemacacóide ee aa idéiaidéia simplessimples dodo
homemhomem primitivoprimitivo nana florestafloresta. (Gúbio)

(André Luiz (André Luiz –– Livro Libertação)Livro Libertação)

pp ( )



Preparação do Perispírito:Preparação do Perispírito:

É assim que, atingindo os alicerces da
H id d i it l d hHumanidade, o corpo espiritual do homem
infraprimitivo demora-se longo tempo ememinfraprimitivo demora se longo tempo emem
regiõesregiões espaciaisespaciais própriaspróprias, sob a assistência
dos Instrutores do Espírito, recebendo
intervençõesintervenções sutissutis nos petrechos daintervençõesintervenções sutissutis nos petrechos da
fonação para que a palavra articulada
pudesse assinalar novo ciclo de progresso.

(André Luiz (André Luiz –– Evolução em Dois Mundos Evolução em Dois Mundos –– p. 92)p. 92)



Primeiras encarnaçõesPrimeiras encarnações
BemBem podepode dardar--sese queque corposcorpos dede macacomacaco

tenhamtenham servidoservido dede vestiduravestidura aosaos primeirosprimeirostenhamtenham servidoservido dede vestiduravestidura aosaos primeirosprimeiros
EspíritosEspíritos humanos,humanos, forçosamenteforçosamente poucopouco
adiantados,adiantados, queque viessemviessem encarnarencarnar nana TerraTerra ((......))..

FiqueFique bembem entendidoentendido queque aquiaqui unicamenteunicamenteFiqueFique bembem entendidoentendido queque aquiaqui unicamenteunicamente
sese tratatrata dede umauma hipótese,hipótese, ((......)) parapara mostrarmostrar queque
aa origemorigem dodo corpocorpo emem nadanada prejudicaprejudica oo EspíritoEspíritoaa origemorigem dodo corpocorpo emem nadanada prejudicaprejudica oo Espírito,Espírito,
queque éé oo serser principal,principal, ee queque aa semelhançasemelhança dodo
corpocorpo dodo homemhomem comcom oo dodo macacomacaco nãonão implicaimplica
paridadeparidade entreentre oo seuseu EspíritoEspírito ee oo dodo macacomacaco..

(A Gênese Cap. XI, itens 15 e 16)(A Gênese Cap. XI, itens 15 e 16)

pp pp



OO EspíritoEspírito dodo Homem,Homem, apósapós aa morte,morte, temtem
consciênciaconsciência dasdas existênciasexistências queque precederam,precederam,consciênciaconsciência dasdas existênciasexistências queque precederam,precederam,
parapara ele,ele, oo períodoperíodo dede humanidade?humanidade?

Não, porque não é senão desse período
que começacomeça parapara eleele aa vidavida dede EspíritoEspírito e éque começacomeça parapara eleele aa vidavida dede EspíritoEspírito, e é
mesmo difícil que se lembre de suasq
primeiras existências como homem,

t t h ã l bexatamente como o homem não se lembra
mais dos primeiros tempos de sua infância,p p ,
e ainda menos do tempo que passou no
ventre materno. (LE (LE –– Questão 608)Questão 608)



Impossibilidade das lembrançasImpossibilidade das lembranças
i í ii í iNoNo momentomomento emem queque oo princípioprincípio

inteligenteinteligente atingeatinge oo graugrau necessárionecessário paraparagg gg gg pp
entrarentrar nono períodoperíodo dede humanidade,humanidade, nãonão temtem
maismais relaçãorelação comcom oo seuseu estadoestado primitivoprimitivo eemaismais relaçãorelação comcom oo seuseu estadoestado primitivoprimitivo ee
nãonão éé maismais aa almaalma dosdos animais,animais, comocomo aa
árvoreárvore nãonão éé aa sementesemente..

NãoNão sese podepode dizerdizer portantoportanto queque taltalNãoNão sese podepode dizer,dizer, portanto,portanto, queque taltal
homemhomem éé aa encarnaçãoencarnação dodo espíritoespírito dede taltal
animal,animal, ee porpor conseguinteconseguinte aa metempsicose,metempsicose,
taltal comocomo oo entendementendem nãonão éé exataexata

(LE (LE –– Questão 611)Questão 611)
taltal comocomo oo entendementendem nãonão éé exataexata..



Animais tem livreAnimais tem livre--arbítrio?arbítrio?

NãoNão sãosão simplessimples máquinas,máquinas, comocomo
supondessupondes masmas suasua liberdadeliberdade dede açãoação éésupondes,supondes, masmas suasua liberdadeliberdade dede açãoação éé
limitadalimitada pelaspelas suassuas necessidadesnecessidades,, ee nãonão
podepode serser comparadacomparada aa dodo homemhomem..

EE tt tt t dt dEssaEssa respostaresposta estavaestava contrapondocontrapondo aa
idéiaidéia difundidadifundida porpor DescartesDescartes quequepp qq
ensinavaensinava queque osos animaisanimais erameram máquinas,máquinas,
agindoagindo segundosegundo asas leisleis naturaisnaturais porpor nãonãoagindoagindo segundosegundo asas leisleis naturais,naturais, porpor nãonão
teremterem espíritoespírito..

(LE (LE –– Questão 595)Questão 595)



Sujeitos ao Determinismo DivinoSujeitos ao Determinismo Divino

OsOs animaisanimais progridemprogridem pelapela forçaforça dasdas
coisascoisas;; ee éé porpor issoisso queque parapara eleseles nãonãocoisascoisas;; ee éé porpor issoisso que,que, parapara eles,eles, nãonão
existeexiste expiaçãoexpiação..

ComoComo osos animaisanimais nãonão temtem livrelivre--
bít ibít i ll ãã dd lhlharbítrio,arbítrio, eleseles nãonão podempodem escolherescolher aa

espécieespécie emem queque vãovão reencarnarreencarnar..pp qq

OO livrelivre--arbítrioarbítrio éé umauma conquistaconquista queque oo
íí ééEspíritoEspírito realiza,realiza, nono reinoreino humano,humano, atravésatravés

dada evoluçãoevolução moralmoral ee intelectualintelectual..

(LE (LE –– Questão 599)Questão 599)

çç



Os animais só agem por instinto?Os animais só agem por instinto?

OO INSTINTOINSTINTO éé aa forçaforça ocultaoculta queque solicitasolicita
osos seresseres orgânicosorgânicos aa atosatos espontâneosespontâneos eeosos seresseres orgânicosorgânicos aa atosatos espontâneosespontâneos ee
involuntáriosinvoluntários..

NosNos atosatos instintivosinstintivos nãonão háhá reflexão,reflexão,
nemnem combinaçãocombinação nemnem premeditaçãopremeditaçãonemnem combinação,combinação, nemnem premeditaçãopremeditação..

AA INTELIGÊNCIAINTELIGÊNCIA sese revelarevela porpor atosatosAA INTELIGÊNCIAINTELIGÊNCIA sese revelarevela porpor atosatos
voluntáriosvoluntários,, refletidosrefletidos,, premeditadospremeditados,,

bi dbi d dd dd t id dt id dcombinadoscombinados,, dede acordoacordo comcom aa oportunidadeoportunidade
dasdas circunstânciascircunstâncias..

(A Gênese (A Gênese –– cap. III, itens 11 a  13)cap. III, itens 11 a  13)



Os animais têm uma inteligência limitada.Os animais têm uma inteligência limitada.

AlémAlém dodo instinto,instinto, osos animaisanimais temtem umauma
inteligênciainteligência limitadalimitada aa vidavida materialmaterialinteligênciainteligência limitadalimitada aa vidavida materialmaterial..

AA inteligênciainteligência estáestá maismais concentradaconcentradate gê c ate gê c a estáestá a sa s co ce t adaco ce t ada
sobresobre osos meiosmeios dede satisfazersatisfazer àsàs suassuas

id did d fí ifí i àànecessidadesnecessidades físicasfísicas ee proverprover àà suasua
conservaçãoconservação..çç

OO homemhomem possuipossui comocomo particularidade,particularidade,
oo sensosenso moralmoral ee umum alcancealcance intelectualintelectual
queque osos animaisanimais nãonão possuempossuem

(LE (LE –– Questão 604)Questão 604)

queque osos animaisanimais nãonão possuempossuem..



Os animais têm lampejos de inteligência.Os animais têm lampejos de inteligência.

OO animalanimal temtem lampejoslampejos dede inteligênciainteligência..
EstáEstá muitomuito distantedistante dodo pensamentopensamento contínuo,contínuo,
queque caracterizacaracteriza oo EspíritoEspírito (Richard(Richardqq pp ((
Simonetti)Simonetti)

(( )) ii í ií i i i di i d((......)) penetraipenetrai comcom espíritoespírito investigadorinvestigador
todostodos osos animaisanimais queque formamformam osos seresseres
inferioresinferiores dada CriaçãoCriação ee vereisvereis aoao ladolado dodo
instintoinstinto queque osos movimentamovimenta aa inteligênciainteligênciainstintoinstinto queque osos movimenta,movimenta, aa inteligênciainteligência
desabrochandodesabrochando comocomo prêmioprêmio dosdos seusseus

f i tf i t (C i b(C i b S h t lS h t l 3333))sofrimentossofrimentos.. (Cairbar(Cairbar SchutelSchutel –– pp.. 3333))



Algumas evidências sobre a inteligência nos Algumas evidências sobre a inteligência nos 
animais:animais:animais:animais:

A educação só produz resultados onde há A educação só produz resultados onde há ç pç p
inteligência.inteligência.

i i t b lhi i t b lh-- animais que trabalham;animais que trabalham;
-- osos cãescães adestradosadestrados;;;;
-- asas formigasformigas;;
-- asas avesaves..



os bois e cavalos que servem de serviçaisos bois e cavalos que servem de serviçais



JoãoJoão--dede--barro: obarro: oJoãoJoão dede barro: o barro: o 
arquiteto da florestaarquiteto da floresta



as abelhas



Algumas evidências sobre a inteligência Algumas evidências sobre a inteligência 
nos animais:nos animais:nos animais:nos animais:

GatosGatos emem LondresLondres queque
pressentiampressentiam osos bombardeiosbombardeios alemãesalemãespressentiampressentiam osos bombardeiosbombardeios alemães,alemães,
ee seusseus donosdonos sese salvavamsalvavam dirigindodirigindo--sesegg
aosaos refúgiosrefúgios antiaéreosantiaéreos..

ElefantesElefantes dada ÁsiaÁsia queque escaparamescaparam
dd ii dd d bd b dd 20042004dodo tsunamitsunami dede dezembrodezembro dede 20042004..



Os animais têm perispírito?Os animais têm perispírito?
NãoNão sósó oo homemhomem éé dotadodotado dessedesse órgão,órgão,

necessárionecessário àsàs funçõesfunções queque exerceexerce;; todostodos ososnecessárionecessário àsàs funçõesfunções queque exerceexerce;; todostodos osos
animaisanimais mantêmmantêm essaessa idéiaidéia diretrizdiretriz..

AtéAté osos maismais insignificantesinsignificantes insetosinsetos sãosão
dotadosdotados dessedesse organismoorganismodotadosdotados dessedesse organismoorganismo..

ÉÉ oo perispíritoperispírito queque contémcontém oo desenhodesenhoÉÉ oo perispíritoperispírito queque contémcontém oo desenhodesenho
prévioprévio ee queque conduziráconduzirá oo novonovo organismoorganismo
aoao lugarlugar nana escalaescala morfológica,morfológica, segundosegundo oo
graugrau dede suasua evoluçãoevolução (Gabriel(Gabriel DelanneDelanne ––graugrau dede suasua evoluçãoevolução.. (Gabriel(Gabriel DelanneDelanne
EvoluçãoEvolução Anímica)Anímica)



Os animais e a reencarnaçãoOs animais e a reencarnação

Todos os seres vivos são dotados
de uma individualidade imortal e

f tí l tperfectível, que tem na
reencarnaçãoreencarnação o recursoreencarnaçãoreencarnação o recurso
fundamental em favor de sua
evolução.

Richard Simonetti Richard Simonetti –– Reencarnação Reencarnação -- tudo o que tudo o que 
você precisa saber.     você precisa saber.     



O pensamento nos animaisO pensamento nos animais
OO homemhomem nãonão éé oo únicoúnico animalanimal queque pensa!pensa! ÉÉ oo

únicoúnico animalanimal queque pensapensa queque nãonão éé animalanimal.. (Pascal)(Pascal)únicoúnico animalanimal queque pensapensa queque nãonão éé animalanimal.. (Pascal)(Pascal)

(...) os seres angelicais emitem o seu(...) os seres angelicais emitem o seu
pensamento em raios super-ultra-curtos, a

t h d t édimente humana, em ondas curtas, médias e
longas e osos animaisanimais emem ondasondas fragmentáriasfragmentárias,
cuja vida psíquica, ainda em germe, somente
arroja de si determinados pensamentos ouarroja de si determinados pensamentos ou
raios descontínuos.

é(André Luiz - Mecanismos da Mediunidade – Cap. IV.)



Memória nos animaisMemória nos animais

AA memóriamemória,, comocomo oo pensamento,pensamento, sãosãoAA memóriamemória,, comocomo oo pensamento,pensamento, sãosão
atributosatributos queque vamosvamos encontrarencontrar nosnos
animais,animais, masmas menosmenos desenvolvidosdesenvolvidos,,
aindaainda emem germegermeaindaainda emem germegerme..

ComoComo nãonão háhá soluçãosolução dedeComoComo nãonão háhá soluçãosolução dede
continuidade,continuidade, oo PrincípioPrincípio Inteligente,Inteligente,,, pp g ,g ,
aoao transportranspor umum reinoreino parapara oo outro,outro,
l ál á jj dd iilevarálevará juntojunto todastodas asas suassuas conquistasconquistas..



Diferenças x semelhançasDiferenças x semelhanças

AA almaalma dodo animalanimal ee aa dodo homemhomem sãosão
distintasdistintas entreentre sisi dede taltal maneiramaneira queque aa dede umumdistintasdistintas entreentre sisi,, dede taltal maneiramaneira queque aa dede umum
nãonão podepode animaranimar oo corpocorpo criadocriado parapara oo outrooutro..

AA almaalma dosdos animaisanimais conservaconserva suasua
i di id lid di di id lid d óó tt ããindividualidadeindividualidade apósapós aa morte,morte, masmas nãonão aa
consciênciaconsciência dede sisi mesmomesmo.. AA vidavida inteligenteinteligente
permanentepermanente emem estadoestado latentelatente..

ÉÉÉÉ aa consciênciaconsciência dede sisi mesmomesmo queque constituiconstitui
oo atributoatributo principalprincipal dodo EspíritoEspírito..p pp p pp

LE LE –– Questões 598 e 605aQuestões 598 e 605a



Por que os animais sofrem?Por que os animais sofrem?

NãoNão sese devedeve crer,crer, nono entanto,entanto, queque
todotodo sofrimentosofrimento suportadosuportado nesteneste

dd d td t i tê ii tê i ddmundomundo denotedenote aa existênciaexistência dede umauma
determinadadeterminada faltafalta..determinadadeterminada faltafalta..

MuitasMuitas vezesvezes sãosão simplessimples provasprovasMuitasMuitas vezesvezes sãosão simplessimples provasprovas
buscadasbuscadas pelopelo EspíritoEspírito parapara concluirconcluir
aa suasua depuraçãodepuração ee ativarativar oo seuseu
progressoprogresso.. ((E.S.E. E.S.E. –– Cap. V, item 9Cap. V, item 9))



A função da dor nos animaisA função da dor nos animais

AA dordor nosnos animaisanimais éé umum agenteagente dede
excitaçãoexcitação psíquica,psíquica, auxiliandoauxiliando oo despertardespertar
dasdas faculdadesfaculdades dodo “princípio“princípio inteligente”inteligente”dasdas faculdadesfaculdades dodo “princípio“princípio inteligente”inteligente”..

PelaPela dordor oo princípioprincípio inteligenteinteligente quequePelaPela dordor oo princípioprincípio inteligenteinteligente queque
estagiaestagia nono animalanimal vaivai desenvolvendodesenvolvendo oogg
instintoinstinto ee estruturandoestruturando asas condiçõescondições

íí áápsíquicaspsíquicas necessáriasnecessárias parapara adentrar,adentrar, logologo
adiante,adiante, nono reinoreino humanohumano..adiante,adiante, nono reinoreino humanohumano..



Animais no mundo espiritualAnimais no mundo espiritual
PoderãoPoderão ocorrerocorrer trêstrês situaçõessituações::

11 Perispírito de animais desencarnadosPerispírito de animais desencarnados nono1.1. Perispírito de animais desencarnadosPerispírito de animais desencarnados, no , no 
intervalo das encarnações;intervalo das encarnações;

2. Criações2. Criações fluídicasfluídicas (formas(formas--pensamento). São as pensamento). São as 
criações mentais dos Espíritos. Não são serescriações mentais dos Espíritos. Não são serescriações mentais dos Espíritos. Não são seres criações mentais dos Espíritos. Não são seres 
dotados de perispírito e princípio inteligente;dotados de perispírito e princípio inteligente;

3. 3. Deformações perispirituaisDeformações perispirituais de Espíritos de Espíritos 
(humanos). Espíritos que por processo de culpa (humanos). Espíritos que por processo de culpa ( ) p q p p p( ) p q p p p
ou induções hipnóticas tem a morfologia do ou induções hipnóticas tem a morfologia do 
perispírito deformada apresentandoperispírito deformada apresentando--se de formase de formaperispírito deformada, apresentandoperispírito deformada, apresentando--se de forma se de forma 
animalesca.animalesca.



Animais tem Espíritos protetores Animais tem Espíritos protetores -- anjos de anjos de 
guarda?guarda?guarda?guarda?

OsOs espíritos,espíritos, porpor menoresmenores queque sejam,sejam,OsOs espíritos,espíritos, porpor menoresmenores queque sejam,sejam,
nuncanunca sãosão desamparadosdesamparados porpor Deus,Deus, queque lheslhes
concedeconcede protetoresprotetores espirituais,espirituais, queque osos
auxiliamauxiliam nana jornadajornada dada vidavida.. (Cairbar(Cairbar SchutelSchutel --auxiliamauxiliam nana jornadajornada dada vidavida.. (Cairbar(Cairbar SchutelSchutel
GêneseGênese dada Alma,Alma, pp.. 9090))

AlgunsAlguns EspíritosEspíritos cuidamcuidam dede gruposgrupos dede
animaisanimais ee aa medidamedida queque vãovão evoluindoevoluindo ooanimaisanimais e,e, aa medidamedida queque vãovão evoluindo,evoluindo, oo
atendimentoatendimento vaivai tendendotendendo aa individualizaçãoindividualização..
(Álvaro(Álvaro –– AA QuestãoQuestão EspiritualEspiritual dosdos Animais,Animais, pp..6868))



Animais: nossos companheiros de Animais: nossos companheiros de 
l ãl ãevolução.evolução.

De sDe s pôspôs osos animaisanimais aoao ossoosso ladoladoDeusDeus pôspôs osos animaisanimais aoao vossovosso ladolado
comocomo auxiliaresauxiliares parapara vosvos alimentarem,alimentarem,pp ,,
parapara vosvos vestiremvestirem ee vosvos ajudaremajudarem..

DD lhlh tt ddDeuDeu--lheslhes umum certocerto graugrau dede
inteligênciainteligência porque,porque, parapara vosvos auxiliar,auxiliar,gg p q ,p q , pp ,,
precisamprecisam compreender,compreender, ee condicionoucondicionou
essaessa inteligênciainteligência aosaos serviçosserviços quequeessaessa inteligênciainteligência aosaos serviçosserviços queque
deviamdeviam prestarprestar..pp

(Erasto (Erasto –– LM Cap. XXII LM Cap. XXII –– item 236)item 236)



Sentimentos nos animaisSentimentos nos animaisSentimentos nos animaisSentimentos nos animais

O amor é um aprendizado que iniciamos 
nos einos infe io es da c iaçãonos reinos inferiores da criação.

I - O amor filiar manifestado pelos animais
em relação aos seus filhotes



O ninho dos animais é o princípio do Lar. O ninho dos animais é o princípio do Lar. p pp p



Ao cuidar dos seus filhotes, os animais Ao cuidar dos seus filhotes, os animais 
estão e e citando o amoestão e e citando o amoestão exercitando o amor. estão exercitando o amor. 

É o principio desse  sentimento. 



A devoção de certos animais pelos seus A devoção de certos animais pelos seus 
dddonos.donos.

éDevoção essa que pode ir além dessa vida.

Caso do
Lorde.

(p. 115)(p. 115)
(Testemunhos de Chico Xavier (Testemunhos de Chico Xavier -- Suely Schubert, p. 283 Suely Schubert, p. 283 

(p. 115)(p. 115)



III III –– ZooterapiaZooterapia

Zooterapia: é utilização dos animais no 
tratamento das pessoas enfermas:

E f d lh

tratamento das pessoas enfermas:

Enfermos respondem melhor ao 
tratamento clínico quando visitadas pelos q p
animais; 

As crianças que não conseguem se 
relacionar com os outros no contato comrelacionar com os outros, no contato com 
os animais, superam essa dificuldade.



III III –– ZooterapiaZooterapia

O contato comO contato com 
os animais ajuda 

no tratamento das 
crianças 
t d dportadoras de 

necessidadesnecessidades 
especiais.especiais.



Alegria, surpresa e emoção estampados nos Alegria, surpresa e emoção estampados nos eg a, su p esa e e oção es a pados oseg a, su p esa e e oção es a pados os
rostos dos idosos ... eles receberam uma visita rostos dos idosos ... eles receberam uma visita 
especialespecial







Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

VósVós queque vedesvedes luzesluzes nestasnestas
ll dd ddletras,letras, queque traçamtraçam aa estradaestrada dada
EvoluçãoEvolução EspiritualEspiritual (( )) tendetendeEvoluçãoEvolução Espiritual,Espiritual, ((......)) tendetende
compaixãocompaixão dosdos pobrespobres animais,animais,compaixãocompaixão dosdos pobrespobres animais,animais,
nãonão osos espanqueis,espanqueis, nãonão osos
maltrateis,maltrateis, nãonão osos repudieis!repudieis!

......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

LembraiLembrai--vos,vos, amigosamigos meus,meus, queque
P iP i i fi iti fi it i i ó dii i ó dioo Pai,Pai, emem suasua infinitainfinita misericórdiamisericórdia

cercacerca--osos dede carinhos,carinhos, e,e, prevendoprevendo aacercacerca osos dede carinhos,carinhos, e,e, prevendoprevendo aa
deficiênciadeficiência dede seusseus EspíritosEspíritos
infantis,infantis, lheslhes dádá fartasfartas colheitascolheitas
semsem aa condiçãocondição dede queque semeiemsemeiem ouousemsem aa condiçãocondição dede queque semeiemsemeiem ouou
plantemplantem ......pp

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

...... pradosprados cobertoscobertos dede ervaservas ee
floresflores odorosasodorosas bosquesbosques sombriossombriosfloresflores odorosas,odorosas, bosquesbosques sombrios,sombrios,
planíciesplanícies ee planaltos,planaltos, ondeonde nãonãopp p ,p ,
faltamfaltam osos frutosfrutos dada vidavida:: rios,rios, lagoslagos ee
mares,mares, porpor ondeonde sese escoamescoam osos raiosraios
dodo solsol aa luzluz dada LuaLua oo brilhobrilho dasdasdodo sol,sol, aa luzluz dada Lua,Lua, oo brilhobrilho dasdas
estrelas!estrelas!

......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

SedeSede bonsbons parapara comcom ososSedeSede bonsbons parapara comcom osos
vossovosso irmãosirmãos inferiores,inferiores, comocomovossovosso irmãosirmãos inferiores,inferiores, comocomo
desejaisdesejais queque oo PaiPai celestialcelestial vosvos
cerquecerque dede carinhocarinho ee dede amor!amor!

......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

Homens!Homens! TrataiTratai bembem osos vossosvossos
animais,animais, limpailimpai--os,os, curaicurai--os,os, alimentaialimentai--
osos fartamentefartamente daidai lheslhes descansodescanso folgafolgaosos fartamente,fartamente, daidai--lheslhes descanso,descanso, folgafolga
nono serviço,serviço, porqueporque sãosão eleseles queque vosvosç ,ç , p qp q qq
ajudamajudam nana vida,vida, sãosão eleseles queque vosvos

iliili t ãt ã ddauxiliamauxiliam nana manutençãomanutenção dada vossavossa
família,família, nana criaçãocriação dosdos vossosvossos filhos!filhos!,, çç

......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

LembraiLembrai--vosvos queque osos animaisanimais sãosão
seresseres vivos,vivos, queque sentem,sentem, queque sese
cansamcansam queque têmtêm forçaforça limitadalimitada eecansam,cansam, queque têmtêm forçaforça limitada,limitada, ee
finalmente,finalmente, queque pensam,pensam, ee que,que, emem
limitadalimitada linguagem,linguagem, acusamacusam aa suasua
impotênciaimpotência aa suasua fadigafadiga irreparávelirreparávelimpotência,impotência, aa suasua fadigafadiga irreparávelirreparável
aosaos golpesgolpes dodo relhorelho ee dasdas bastonadasbastonadas
comcom queque osos oprimis!oprimis! ......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

SedeSede benevolentes,benevolentes, porqueporque
tambémtambém emem comparaçãocomparação aosaos
EspíritosEspíritos DivinosDivinos dede quemquemEspíritosEspíritos Divinos,Divinos, dede quemquem
imploraisimplorais luzluz ee benevolência,benevolência,imploraisimplorais luzluz ee benevolência,benevolência,
soissois asnosasnos sujeitossujeitos àà açãoação reflexareflexajj çç
dodo bembem ee dodo mal!mal!

......
(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

OsOs animaisanimais domésticosdomésticos sãosão
vossosvossos companheiroscompanheiros dede
existênciaexistência terrestreterrestre;; comocomo vósvósexistênciaexistência terrestreterrestre;; comocomo vós,vós,
eleseles vieramvieram progredir,progredir, estudar,estudar,eleseles vieramvieram progredir,progredir, estudar,estudar,
aprender!aprender!pp

SedeSede seusseus anjosanjos tutelarestutelares ((......))..

......

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)



Apelo em favor dos AnimaisApelo em favor dos Animais

SedeSede benevolentesbenevolentes paraparaSedeSede benevolentesbenevolentes parapara
comcom osos seresseres inferiores,inferiores,comcom osos seresseres inferiores,inferiores,
comocomo éé benevolente,benevolente, parapara,, pp
comcom todos,todos, oo nossonosso PaiPai queque
estáestá nono Céus!Céus!

(Cairbar Schutel (Cairbar Schutel -- Gênese da Alma Gênese da Alma -- págs. 118 a 120)págs. 118 a 120)


