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Editorial

2 A Reencarnação 455

“Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? – A arte evolve com os homens e, 
representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifes-
tação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, 
será sempre uma só, na sua riqueza de motivos, dentro da espiritualidade infinita. Pondere-
mos, contudo, que, se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva 
de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os 
cortejadores irrequietos da glória mundana que, mais distanciados da arte legítima, nada mais 
conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitó-
rio da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de 
um cataclismo, como zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritua-
lizarem a Natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias.”1

A divulgação do Espiritismo é, como leciona o benfeitor Emmanuel, a caridade permanente que o 
Consolador Prometido nos exige2, a fim de que a dor seja socorrida no mundo. A arte é uma das mais vi-
gorosas formas de divulgação, porque auxilia na elevação da alma, permitindo que as belezas espirituais 
sejam refletidas no plano terrestre pela ação daqueles que se traduzem em seus medianeiros. O artístico, 
sendo a expressão do bem, do belo e do verdadeiro, mostra-nos que devemos caminhar nesta senda, to-
dos os que trabalham com a arte, a fim de que se dê a nossa contribuição verdadeira para a modificação 
dos painéis que têm se formado no mundo, pintados pelas cores vivas dos tormentos e desequilíbrios 
humanos.

O benfeitor amigo evoca a imagem de um cataclismo para simbolizar as incertezas desta era, com 
suas condutas esdrúxulas, chocantes e caricaturescas que se comunicam às expressões que, por vezes, são 
denominadas “arte”, mas que embora impressionem os sentidos não tocam nem elevam os sentimentos.

Esta publicação é um trabalho simples, que compartilha a visão da importância e do cuidado que se 
deve ter, em nossos núcleos espíritas, com todas as manifestações artísticas, constituindo-se em material 
de estudo sobre o tema “Arte e Espiritismo – instrumentos de elevação” com a finalidade de sensibilizar 
os artistas e orientá-los para a adequada utilização da arte nas ações realizadas pelo Movimento Espírita. 

Necessitamos de almas dispostas a interpretar as belezas do Alto para a Terra, nestas horas em que 
os quadros trágicos se sucedem a cada instante, em catarse das urdiduras perversas que engendramos 
ao longo dos tempos. A elevação de cada um torna-se urgente para que Jesus seja levado, nas muitas 
manifestações da arte, como bálsamo consolador às turbas em desespero e naufragadas no materialismo.

Fala-nos Edmundo Cezar na página 15 desta publicação: “O mundo íntimo do artista inevitavelmente 
se expressa na atividade artística que ele realiza. Nem sempre esse mecanismo está sob seu controle cons-
ciente, pois os sentimentos da alma têm caminhos de expressão capazes de burlar os filtros da consciência 
cerebral. Para o artista espírita é proposta a desafiadora meta de que, ao mesmo tempo que se expresse 
desejando sensibilizar o outro, possa ele mesmo rever e alterar seu mundo íntimo. A boca do artista fala 
daquilo de que está cheio o coração”³.

1. XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. 29. ed. Brasília: FEB, 2018. Item 172.
2. XAVIER, Francisco Cândido. Estude e Viva. Pelo Espírito Emmanuel. 14. ed. Brasília: FEB, 2017. Cap. 40.
3. A BÍBLIA. O Novo Testamento. Tradução de Haroldo Dutra Dias. Brasília: FEB, 2018. Expressão inspirada no evangelho de Mateus 12:34.
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No dia 1º de janeiro de 1858 é lançada em Paris a Revue Spirite – Journal d’Études 
Psychologiques, de Allan Kardec, publicada sem interrupção pelo insigne Codificador do 
Espiritismo até o mês de abril de 1869. A Revista Espírita era administrada pela Socieda-
de Parisiense de Estudos Espíritas (SPEE), instituição fundada em abril de 1959 por Allan 
Kardec juntamente com alguns amigos, portanto um ano após o lançamento de O Livro 
dos Espíritos, tornando-se então o primeiro centro espírita do mundo. 

A Revista Espírita (RE), assim como O Livro dos Espíritos, constituiu-se em fonte de 
propagação e divulgação do Espiritismo não só na França, mas também em outros países 
da Europa e de outros continentes para onde era enviada.

Kardec costumava receber correspondências de diversas origens, com questiona-
mentos, dúvidas, relatos, críticas, comunicações mediúnicas, e a estes fatos dava publi-
cidade, esclarecia questionamentos, defendia-se de ataques de opositores e ainda, com 
sua lógica admirável, desenvolvia, explicava, ampliava e ilustrava os raciocínios expostos 
pelos Espíritos que revelaram a magna Doutrina e assim a Revista Espírita tornou-se um 
complemento indispensável do Pentateuco Espiritista. Várias páginas da Codificação ti-
veram suas origens na Revista Espírita.

Com sua didática e redação impecáveis, Kardec criou seções atrativas na RE, que 
interessavam ao variado público leitor e que com o passar dos meses tornaram-se fi-
xas: Conversas familiares de Além-Túmulo, Problemas morais, Bibliografia, Evocações 
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particulares, Variedades, Poesias Espíritas, Necrologia, 
Dissertações de Além-Túmulo, Boletim da Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas, Avisos, Questões e 
Problemas, Correspondências, etc. 

As reuniões da SPEE ocorriam quinzenal-
mente e algumas eram privadas, restritas aos 
associados devidamente avaliados, e outras 
públicas, onde se aceitava a presença de ob-
servadores convidados e correspondentes de 
outras cidades, que estivessem de passagem 
por Paris. Nestas reuniões eram realizadas 
evocações específicas e também eram rece-
bidas manifestações espontâneas. 

Kardec entendia que, sendo a SPEE uma 
instituição séria, com participantes e inte-
resses igualmente sérios, seria um ambien-
te propício para obtenção de comunicações 
mediúnicas livres da interferência de espí-

ritos brincalhões como acontecia na época, 
nas reuniões frívolas realizadas nas residên-

cias burguesas.

Kardec e os artistas

Para que saibais a quem ireis fazê-lo, dir-
-vos-ei dos que se compõe a Sociedade: 
advogados, negociantes, artistas, ho-
mens de letras, sábios, médicos, capita-
listas, bons burgueses, oficiais, artesãos, 
príncipes, etc.1

Podemos perceber que entre os membros 
efetivos da Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas encontravam-se alguns artistas. 
Um exemplo deles foi o médium Victo-
rien Sardou, dramaturgo francês com 
quem Kardec conviveu e trabalhou des-
de as primeiras horas de formatação e 
divulgação do Espiritismo. Sardou par-
ticipava de um grupo de magnetizado-
res na época em que o professor Ri-

1 KARDEC, Allan. Revista Espírita – dezembro de 1862 – 
FEB. (Grifo nosso.)



vail assistiu sua primeira reunião mediúnica, em 
maio de 1855, e juntamente com outros amigos 
apresentou a Kardec os primeiros registros feitos 
em suas reuniões, material que posteriormente 
serviu como ponto de partida paa o que viria a 
ser O Livro dos Espíritos. Sardou é considerado o 
primeiro dramaturgo a construir uma peça tea-
tral genuinamente espírita, intitulada Spiritisme, 
traduzida para o português com o título de Amar-
go Despertar.

O pedagogo Kardec vivia num momento úni-
co da França, iluminado pelos artistas, e como 

um intelectual da época, vivenciava a arte. Sua 
esposa Amélie Gabrielle Boude era professora 
de artes. Além disso, os vários diálogos com artis-
tas desencarnados, bem como a convivência com 
artistas tanto em seu círculo de amizades como 
associados na Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, possibilitou ao Codificador refletir, ana-
lisar e ponderar sobre a influência que o Espiri-
tismo causaria nas futuras produções artísticas e 
suas consequências para a humanidade.

Os ciclos espirituais da arte e a origem 

do termo arte espírita

Kardec procurava preparar com antecedência 
as perguntas que seriam dirigidas aos Espíritos 
evocados nas reuniões da SPEE, porém, na reu-
nião do dia 23 de novembro de 1860, um Espírito 
se manifestou da seguinte maneira:

Como eu desejo, antes de tudo, vos 
ser agradável, vou pedir-vos o que 
quereis que eu trate; se tendes um 
assunto, fazei as perguntas. Enfim, 
senhores, sou sempre o vosso de-
votado, Alfred de Musset.

O Espírito, que ora se comunicava esponta-
neamente, tratava-se do poeta, novelista, drama-
turgo e um dos expoentes literários do Roman-
tismo Francês Alfred Louis Charles de Musset 
(Paris, 1810-1857) e havia desencarnado há pou-
co mais de três anos, sendo, portanto, conhecido 
pelos presentes.

Kardec, que pela surpresa da manifestação 
não havia preparado nenhum assunto específico, 
deixou o Espírito à vontade para discorrer sobre 
o assunto que desejasse, o que seria bem aceito 
por todos.

O dramaturgo francês, agora desencarnado, 
fez então breve reflexão sobre os indivíduos que 
receiam a crença no Espiritismo por constatarem 
alguns pontos em desacordo com o Catolicismo, 
buscando demonstrar sentimentos e virtudes co-
muns em ambas as religiões tais como a carida-
de, a bondade, o perdão.

Aproveitando da boa vontade do 
Espírito de Alfred de Musset, fo-
ram-lhe dirigidas as seguintes per-
guntas:
P: – Qual será a influência da poe-
sia no Espiritismo?
R: – A poesia é o bálsamo que se 
aplica sobre as feridas; a poesia foi 
dada ao homem como um maná 
celeste, e todos os poetas são mé-
diuns que Deus enviou sobre a Ter-
ra para regenerar um pouco o seu 
povo, e não deixá-los embrutecer 
inteiramente; porque, o que há de 
mais belo! O que fala mais à alma 
do que a poesia!

Federação Espírita do RS 7
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P: – A pintura, a escultura, a arqui-
tetura, a poesia foram alternativa-
mente influenciadas pelas ideias 
pagãs e cristãs; quereis nos dizer 
se, depois da arte pagã e da arte 
cristã, haverá um dia a arte espí-
rita?
R: – Fazeis uma pergunta que se 
responde por si mesma: o verme 
é verme, torna-se verme de seda, 
depois borboleta. O que há de 
mais aéreo, de mais gracioso do 
que uma borboleta? Pois bem! A 
arte pagã é o verme; a arte cristã 
é a crisálida; a arte espírita será a 
borboleta.2

É importante destacar que neste diálogo, 
pela primeira vez, o Codificador utiliza-se publi-
camente do termo arte espírita, vocábulo que 
tem correspondência por parte do Espírito que, 
ao dar sua resposta, também dele se utiliza.

Kardec, como de costume, faz ampla reflexão 
sobre a comparação de Musset, que é então pu-
blicada, juntamente com o diálogo, na Revista Es-
pírita de dezembro de 1860. Diz o professor que 
a comparação é justa e que o artista com ela não 
desejou demonstrar a superioridade da arte es-
pírita com relação à Arte Cristã, visto que o Espi-
ritismo se apoia essencialmente no Cristianismo, 
não vindo substituí-lo, mas completá-lo.

 
Quanto mais se aprofunda o sen-
tido dessa graciosa comparação, 
mais se lhe admite a justeza. À pri-
meira vista, poder-se-ia supor, ao 
Espírito, a intenção de rebaixar a 
arte cristã, colando a arte espíri-
ta no coroamento do edifício; mas 
não é nada disso, e basta meditar 
esta poética figura para apanhar-
-lhe a justeza. Com efeito, o Espiri-

2 KARDEC, Allan. “Dissertações Espíritas”. Revista Espírita – de-
zembro de 1860 (Revue Spirite). Tradução de Evandro Noleto Be-
zerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009.

tismo se apoia essencialmente so-
bre o Cristianismo; não vem subs-
tituí-lo, completa-o e veste-o com 
uma roupa brilhante.3

O termo pagã, utilizado por Kardec e por 
Alfred de Musset, não tem a intenção de lhe di-
minuir o valor, mas de dar-lhe uma identificação 
temporal para o período histórico, tendo Jesus 
como referencial, como explica o professor Gláu-
cio Cardoso:

O termo paganismo tem sido to-
mado como designativo de tudo 
aquilo que não se refere ao Cristia-
nismo, sendo seu significado mais 
completo aquele que dá conta de 
sua ligação às doutrinas politeís-
tas. Quando Kardec utiliza o termo 
em se tratando de arte está retra-
tando bem a mentalidade de sua 
época (que também é a de nossa 
própria) que divide a história hu-
mana em duas fases, sendo o nas-
cimento do Cristo seu marco.4

Nas reflexões que se seguem, o insigne Co-
dificador nos lembra das diferentes fontes que 
serviram de inspiração para os ciclos espirituais 
das artes pagã e cristã, expressando que as novas 
verdades trazidas pelos Espíritos da Codificação 
acerca da vida espiritual, do futuro, da reencarna-
ção, da comunicabilidade dos Espíritos e da justi-
ça divina, entre outros tantos aspectos trazidos 
pela Doutrina Espírita, haveriam de inspirar uma 
manifestação artística de outra característica.

Não conhecendo os homens senão 
a vida material, a arte procurou, 
antes de tudo, a perfeição da for-

3 KARDEC, Allan. “Dissertações Espíritas”. Revista Espírita – de-
zembro de 1860 (Revue Spirite). Tradução de Evandro Noleto Be-
zerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009.
4 CARDOSO, Gláucio. “A Arte Espírita Perante a Tradição”. In: AS-
SOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARTISTAS ESPÍRITAS. Cadernos de Arte. 
Florianópolis: Abrarte, vol. 1, 2008, p. 9.



ma. A beleza corporal, então, era 
a primeira de todas as qualidades: 
a arte apegou-se a reproduzi-la, a 
idealizá-la; mas só ao Cristianismo 
estava reservada a tarefa de fazer 
ressaltar a beleza da alma sobre a 
beleza da forma; assim, a arte cris-
tã, tomando a forma na arte pagã, 
adicionou-lhe a expressão de um 
sentimento novo, desconhecido 
dos Antigos.
A arte cristã, sobretudo, deveu se 
inspirar nas terríveis provas dos 
mártires e revestir a severidade da 
origem materna; a arte espírita, 
representada pela borboleta, se 
inspirará nos vaporosos e esplên-
didos quadros da existência futura 
desvendada; alegrará a alma que 
a arte cristã tomara de admiração 
e de temor; será o canto de alegria 
depois da batalha. [...]
O Espiritismo nos mostra o futuro 
sob uma luz mais à nossa altura; a 
felicidade está mais perto de nós, 
está ao nosso alcance, nos seres 
mesmo que nos cercam e com os 
quais podemos entrar em comu-
nicação; a morada dos eleitos não 
é mais isolada: há solidariedade 
constante entre o céu e a terra; 
a beatitude não está mais numa 
contemplação perpétua, que não 
seria senão uma eterna e inútil 
ociosidade, ela está numa cons-
tante atividade para o bem, sob 
o próprio olhar de Deus; está não 
na quietude de um contentamento 
pessoal, mas no amor mútuo de to-
das as criaturas chegadas à perfei-
ção. O mau não está mais relega-
do às fornalhas ardentes, o inferno 
está no próprio coração do culpa-
do que encontra, em si mesmo, o 

seu próprio castigo; mas Deus, em 
sua bondade infinita, deixando-lhe 
o caminho do arrependimento, ao 
mesmo tempo, deixa-lhe a espe-
rança, essa sublime consolação do 
infeliz.
Que fontes fecundas de inspiração 
para a arte! Que obras-primas es-
sas ideias novas não podem criar 
pela reprodução de cenas tão va-
riadas e, ao mesmo tempo, tão 
suaves ou tão pungentes da vida 
espírita! Quantos assuntos, ao 
mesmo tempo, poéticos e palpi-
tantes de interesse nesse comér-
cio incessante dos mortais com os 

Federação Espírita do RS 9
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seres de Além-Túmulo, na presen-
ça, junto a nós, dos seres que nos 
são queridos! Isso não será mais 
a representação de despejos frios 
e inanimados, será a mãe tendo 
ao seu lado a sua filha querida, 
em sua forma etérea e radiosa de 
felicidade; um filho ouvindo com 
atenção os conselhos de seu pai 
que vela por ele; o ser pelo qual se 
pede vem testemunhar o seu reco-
nhecimento. [...]
Sim, nós o repetimos, o Espiritismo 
abre à arte um campo novo, imen-
so, e ainda inexplorado, e quando 
o artista trabalhar com convicção, 
como trabalharam os artistas cris-
tãos, haurirá nessa fonte as mais 
sublimes inspirações.5

Atualmente o termo arte espírita tem sido 
objeto de discussões no meio espírita, gerando 
estranhamento em alguns, negação por outros, 
reflexões filosóficas de que arte é arte e pronto 
e que aquilo que se realiza com o título de arte 
espírita não oferece nova estética artística, não 
necessitando de termos complementares. Preo-
cupam-se ainda alguns com a excessiva adjetiva-
ção do termo espírita.

Allan Kardec vislumbra uma gama de novas 
possibilidades de abordagem para a arte, de-
monstra como percebe a relação entre arte e Es-
piritismo e deixa claro seu ponto de vista, de que 
a inspiração e a visão de mundo proporcionada 
pelo Espiritismo inspirariam uma produção artís-
tica nova. Kardec havia criado um vocábulo novo, 
Espiritismo, para designar a nova doutrina que 
surgia pela revelação dos Espíritos da Codifica-
ção, justificado na introdução de O Livro dos Espí-
ritos – para designar coisas novas são necessárias 
palavras novas –, e da mesma forma chama essa 
nova “coisa” de arte espírita. 

5 KARDEC, Allan. “Arte Pagã, Arte Cristã, Arte Espírita”. Revista Es-
pírita – dezembro de 1860 (Revue Spirite). Tradução de Evandro 
Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 532-4.

Quando dizemos que a arte espí-
rita será um dia uma arte nova, 
queremos dizer que as ideias e as 
crenças espíritas darão, às produ-
ções do gênio, um cunho particu-
lar, como ocorreu com as ideias 
e as crenças cristãs, não que os 
assuntos cristãos jamais caiam 
em descrédito, longe disso, mas, 
quando um campo está respigado, 
o ceifeiro procura colher alhures, e 
colherá abundantemente no cam-
po do Espiritismo.6

Orientações do Espírito

de Verdade
Além das comunicações quinzenais recebidas 

nas reuniões da SPEE, Kardec realizava também 
reuniões em sua própria residência, com médiuns 
de sua confiança, onde recebia outras comunica-
ções e fazia ponderações, como ocorreu durante 
o trabalho de codificação do Espiritismo. Uma vez 
por mês ele contava com a presença do Espírito 
de Verdade nessas reuniões. E foi assim que, al-
gumas semanas depois da publicação da Revista 
Espírita de dezembro de 1860, Allan Kardec teve 
a oportunidade de dialogar com o Espírito de Ver-
dade sobre o assunto, conforme registrado na Re-
vista Espírita de janeiro de 1861.

Sexta-feira, 7 de dezembro de 

1860 (Sessão particular.)
Admissão do Sr. C..., professor em 
Paris, como associado livre. Comu-
nicações diversas.

6 KARDEC, Allan. “Arte Pagã, Arte Cristã, Arte Espírita”. Revista Es-
pírita – dezembro de 1860 (Revue Spirite). Tradução de Evandro 
Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 534.
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Leitura de uma dissertação assina-
da pelo Espírito de Verdade, obtida 
em uma sessão particular, na casa 
do Sr. Allan Kardec, a propósito da 
definição de arte, e da distinção 
entre a arte pagã, a arte cristã e a 
arte espírita.
O Sr. Theub... completa essa defi-
nição, dizendo que se pode consi-
derar a arte pagã como sendo a 
expressão do sentimento material, 
a arte cristã a da expiação, e a arte 
espírita a do triunfo.7

7 KARDEC, Allan. “Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Es-
píritas”. Revista Espírita – janeiro de 1861 (Revue Spirite). Trad. de 
Evandro Noleto Bezerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 20.

Infelizmente não houve uma publicação pos-
terior informando o conteúdo deste diálogo com 
o Espírito de Verdade a respeito da temática, 
mas, se Kardec estivesse em erro com relação ao 
termo arte espírita e suas reflexões sobre a temá-
tica, por certo que ele seria orientado a se retra-
tar em números posteriores da Revista Espírita, o 
que não ocorreu. Pelo contrário, fez uso do mes-
mo termo e demonstrou o mesmo ponto de vista 
em outras ocasiões.

Referências
KARDEC, Allan. Revista Espírita – dezembro de 
1860 (Revue Spirite). Trad. de Evandro Noleto Be-
zerra. Rio de Janeiro: FEB, 2009.
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Nas três últimas décadas, multiplicou-se o 
número de trabalhadores das casas espíritas vol-
tados para a prática da arte. Grupos de teatro, 
corais, bandas, grupos de dança, cantores solo, 
produtores de vídeos, pintores, poetas... Não 
há estatísticas oficiais sobre esta realidade, mas 
ela é perceptível em rápido olhar para o número 
de atividades artísticas disponíveis no movimen-
to espírita e para a realização em todo o país de 
mostras, festivais e fóruns ligados ao assunto.

A relação entre arte e Espiritismo não é uma 
novidade contemporânea. Esse assunto também 
suscitou o interesse de Allan Kardec que se de-
bruçou sobre o tema com os membros da Socie-
dade Parisiense de Estudos Espíritas, em diálogos 
com os desencarnados que lá se comunicavam, e 
com o Espírito de Verdade1.

No século passado, diversas iniciativas no 
campo da arte nas fileiras espíritas foram rea-
lizadas no país. Pioneiros no campo da beleza 
contribuíram com exemplos de possibilidades de 
utilização da arte no movimento espírita como 
o italiano Umberto Brussolo (autor da primeira 
peça teatral espírita levada aos palcos brasilei-
ros), João Cabete, o seresteiro do Evangelho e 
Leopoldo Machado, caravaneiro da unificação, 
que tinha na arte uma ferramenta de divulgação 
do Espiritismo.

Na contemporaneidade, inspirados pelos 
pioneiros e pela potencialidade que o conteúdo 
espírita oferece às manifestações artísticas, as 
iniciativas, antes pontuais e solitárias, amplia-
ram-se exponencialmente, transformando em 
milhares o número de indivíduos realizadores da 
arte no ambiente espírita. 

Temos hoje no movimento espírita um novo 
personagem: o trabalhador da arte, ou seja, 
aquele indivíduo comprometido com a prática 
regular de uma atividade artístico-doutrinária de 
caráter espírita.

1 Revista Espírita – janeiro de 1861 – “[...] leitura de uma disser-
tação assinada pelo Espírito de Verdade, obtida em uma sessão 
particular, na casa do Sr. Allan Kardec, a propósito da definição de 
arte e da distinção entre a arte pagã, a arte cristã e a Arte Espírita”.

Ao se direcionar o olhar para o trabalhador 
da arte é necessário ter a visão ampla de que o 
ambiente do movimento espírita no país é plu-
ral, diverso, e que nossa realidade local pode ser 
apenas uma fatia de um conjunto muito maior de 
possibilidades. 

Um grande número dos que desenvolvem 
atividades artísticas no movimento espírita tem 
uma relação amadora com a prática artística, ou 
seja, não tem na arte sua atividade de remune-
ração cotidiana, estando ligado a outras áreas 
profissionais como geradoras de recursos finan-
ceiros para sua subsistência. Movidos pelo desejo 
incontido de se ligar às atividades do belo, nem 
sempre possuem capacitação técnica na lingua-
gem artística a que se propõem, contando com a 
boa vontade e esforço para superar esta dificul-
dade e, em muitos casos, buscando a qualificação 
ao mesmo tempo em que produzem arte.

Outros trazem para a atividade sua bagagem 
de experiências no campo estético ou educativo, 
de formação acadêmica ou profissional, colabo-
rando na construção de atividades mais elabora-
das e cuidadas no aspecto técnico-artístico.

Artistas amadores ou profissionais, ambos 
estão ligados pela mesma motivação, a de cons-
truir arte associada ao Espiritismo, com o intuito 
de chegar ao outro e, ao mesmo tempo, através 
dela, deixar que o sensível chegue primeiramen-
te em si mesmo.

Independentemente de maior ou 
menor habilidade artística, de 
amador ou profissional, de vetera-
no ou iniciante no ambiente dou-
trinário, o participante do grupo é 
simples e honradamente chamado 
de artista, devendo conhecer o va-
lor e as esperanças que estão con-
tidas neste vocábulo. (1)

Federação Espírita do RS 13
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Considerando a prática da Arte Espírita, termo 
criado por Allan Kardec para a arte inspirada e in-
fluenciada pelas realidades do Espiritismo, é im-
prescindível que o aspecto doutrinário não seja me-
nosprezado, devendo, pelo contrário, ser valorizado 
e buscado no exercício cotidiano do grupo de artes.

A busca da qualificação doutrinária tem igual 
importância à da qualificação técnica do trabalhador 
da arte, devendo ser realizadas continuadamente. É 
necessário construir instantes de estudos sobre as 
relações básicas entre a manifestação artística e o 
conhecimento espírita para que o nível de superfi-
cialidade seja vencido. Uma maior capacitação do 
artista amplia as possibilidades de sua manifestação 
criativa, qualificando-a e fortalecendo-a como obra 
de arte de amplo acesso ao público.

Em algumas situações, a atividade artística na 
casa espírita reúne trabalhadores de outras áreas 
de atuação na instituição, de idades e realidades 
variadas, tendo a possibilidade de contar ainda 
com participantes que ainda iniciam sua formação 
doutrinária sobre o Espiritismo. A atividade artística 
deve valorizar a busca do conhecimento doutrinário 
e, principalmente, a utilização deste conhecimento 
em mudanças práticas de atitudes no cotidiano do 
indivíduo.

Para o artista, a participação continuada em 
uma instituição espírita é oportunidade de manter 
permanente ação de estudo coletivo, troca de expe-
riências e reflexões, além de manter-se conectado 
mentalmente às diversas equipes de trabalho da 
Espiritualidade existentes nas instituições espíritas.

A contribuição da arte não está limitada à divul-
gação doutrinária, mas é consequência do evento 
artístico. A função primeira da arte nas fileiras espí-
ritas passa pela sensibilização da alma para o Belo e, 
por consequência, para a divindade.

Dissemos que o objetivo essencial 
da arte é a procura e a realização 
da beleza; é, ao mesmo tempo, a 
procura de Deus, pois que Deus é a 

fonte primeira e a realização per-
feita da beleza física e moral.

Quanto mais a inteligência se apu-
ra, se aperfeiçoa e se eleva, mais se 
impregna da ideia do belo. O obje-
tivo essencial da evolução, portan-
to, será a procura e a conquista da 
beleza, a fim de realizá-la no ser e 
nas suas obras. Tal é a norma da 
alma na ascensão infinita. (2)

O Espírito Áulus, orientador de André Luiz 
no livro Nos Domínios da Mediunidade, propõe 
que “a arte é a mediunidade do Belo, em cujas 
realizações encontramos as sublimes visões do 
futuro que nos é reservado” (3), como se através 
da produção artística fossem ofertadas ao mundo 
físico as possibilidades do sensível existentes no 
universo espiritual.

Imbuído deste olhar, o trabalhador da arte 
sabe que, mais que produzir uma apresentação 
que divulgue o Espiritismo, deve ele estar atento 
para as possibilidades da arte como instrumen-
to de sensibilização da alma humana, sendo ele 
mesmo o primeiro espectador de sua obra.

A utilização da arte na casa espírita cresce em 
responsabilidade ao ponderarmos sobre a visão 
da Espiritualidade. Vianna de Carvalho, batalha-
dor incansável da defesa dos princípios espíritas 
quando encarnado, apresentando a visão de es-
pecialistas da Espiritualidade nos diz que:

A arte tem como meta materializar 
a beleza invisível de todas as coi-
sas, despertando a sensibilidade e 
aprofundando o senso de contem-
plação, promovendo o ser humano 
aos páramos da Espiritualidade. 
Graças à sua contribuição, o bruto 
se acalma, o primitivo se comove, 
o agressivo se apazigua, o enfer-
mo se renova, o infeliz se redesco-
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bre, e todos os outros indivíduos 
ascendem na direção dos grandes 
cimos. [...] Desse modo, evolui do 
grotesco ao transcendental, apri-
morando as qualidades e tendên-
cias, que estarão sempre à frente 
dos comportamentos de cada épo-
ca. Lentamente, a arte se desen-
volve alterando os conteúdos e 
melhor qualificando a mensagem 
de que se faz portadora. (4)

O centro espírita como “célula primeira” da 
organização do movimento espírita é um ambien-
te que atende a múltiplos objetivos e possibilida-
des. Posto de socorro espiritual, núcleo de divul-
gação, local de aprendizado, oficina de trabalho 
no bem, entre outros.

Natural que, ao buscar oportunizar o cresci-
mento interpessoal baseando-se nos princípios 
espíritas, a instituição abra espaço para a prática 
artística, compreendendo-a não só como entre-
tenimento, mas como possibilidade de transcen-
dência do Espírito.

O espaço da atividade artística na casa es-
pírita é naturalmente um local de expressão de 
ideias, de sentimentos, dos conflitos do indivíduo 
humano, sendo por isso tão necessário e útil na 
educação de nossa natureza espiritual. 

O grupo de artes é espaço de se sentir à von-
tade para confessar suas dificuldades e encontrar 
no outro participante o porto amigo para o seu 
fortalecimento. Espaço de diálogo onde me ex-
presso e respeito a expressão do outro.

O trabalhador da arte na casa espírita tem 
as mesmas dificuldades e possibilidades que os 
demais das demais atividades da instituição. A 
atividade de arte tem a mesma importância que 
as demais da casa, devendo ter o mesmo espa-
ço-tempo e valorização que qualquer outra ati-
vidade da instituição, pois todas são, na sua es-
sência, oportunidades para que exercitemos em 

ambiente seguro e controlado o que aprendemos 
no estudo do Espiritismo.

Aos dirigentes e demais líderes de uma ins-
tituição, que naturalmente possuem maior ex-
periência e visão doutrinária, cabe o papel de 
orientar, amparar e fortalecer os participantes 
ofertando mãos postas ao trabalho, fugindo da 
posição de censura e vigilância distante, afinal, 
desejamos todos a mesma meta a ser alcançada: 
que a arte seja renovadora da alma “ascendendo-
-a aos grandes cimos”.

O mundo íntimo do artista inevitavelmente 
se expressa na atividade artística que ele reali-
za. Nem sempre esse mecanismo está sobre seu 
controle consciente, pois os sentimentos da alma 
têm caminhos de expressão capazes de burlar os 
filtros da consciência cerebral. Para o artista es-
pírita é proposta a desafiadora meta de que, ao 
mesmo tempo que se expressa desejando sensi-
bilizar o outro, possa ele mesmo rever e alterar 
seu mundo íntimo.

A boca do artista fala daquilo de que está 
cheio o coração.5

Referências
(1) ABRARTE. Arte no Centro Espírita – Planeja-
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(3) XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito An-
dré Luiz. Nos Domínios da Mediunidade. 17ª 
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A apresentação artística para uma plateia é a 
culminância de um longo processo criativo a que 
se dedicam os artistas, reunidos em grupo ou em 
uma atividade solo. Por vezes, o tempo de ensaio 
de uma apresentação, além de longo, exige do 
artista o enfrentamento de suas convicções ínti-
mas, o contato com memórias de suas vivências 
ou a abordagem de novo olhar para realidades 
culturais desconhecidas.

Como obra de arte, o resultado cênico cum-
pre um papel social eminentemente artístico 
transmitindo uma ideia e expressando sentimen-
tos, influenciado pela realidade cultural e históri-
ca em que se encontra o artista.

O Espiritismo, ao desvelar a realidade do 
mundo espiritual, como ele se organiza e se re-
laciona com o mundo físico, agrega à atividade 
artística um elemento singular: a possibilidade de 
a apresentação artística influenciar e interagir na 
atmosfera psíquica do espectador e do próprio 
artista que a realiza.

O Espírito André Luiz, contando com a ativi-
dade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ao 
colaborar no esclarecimento sobre as questões 
da mediunidade, na autoria do livro Mecanismos 
da Mediunidade, não poderia ser mais objetivo 
e claro ao informar sobre a possibilidade de uma 
apresentação artística atuar como agente provo-
cativo das energias espirituais em sua plateia.

Uma conversação, essa ou aque-
la leitura, a contemplação de um 
quadro, a ideia voltada para certo 
assunto, um espetáculo artístico, 
uma visita efetuada ou recebida, 
um conselho ou uma opinião re-
presentam agentes de indução, 



18 A Reencarnação 455

que variam segundo a natureza 
que lhes é característica, com re-
sultados tanto mais amplos quan-
to maior se nos faça a fixação 
mental ao redor deles. (1)

Esta afirmação de André Luiz está contida em 
um conjunto de reflexões e informações que ele 
apresenta sobre a natureza das ondas em que 
estamos mergulhados no mundo físico em que 
“uma frase que emitimos ou um instrumento que 
vibra criam ondas sonoras” (2), lembrando-nos 
ainda dos estudos dos anos escolares onde nos 
debruçávamos sobre o conceito de comprimento 
da onda, frequência e a variação da escala de sua 
percepção. 

Continua o Espírito curioso e interessado 
no aprendizado, trazendo-nos a informação de 
que, no universo espiritual, o pensamento é um 
elemento preponderante na geração e no inter-
câmbio de energias entre as criaturas, e que, em 
função dele, nosso corpo espiritual irradia per-
manentemente certa vibração característica cha-
mada de “aura” ou “halo vital”. 

Nessa irradiação continuada circula um fluxo 
de vibrações que são peculiares a cada indivíduo 
contendo “as essências e imagens que lhe confi-
guram os desejos no mundo íntimo, em processo 
espontâneo de autoexteriorização” (3).

Processo similar ocorre em uma apresenta-
ção artística que produz uma irradiação de vibra-
ções espirituais igualmente influenciadas pelas 
propostas que estão sendo materializadas na 
canção, no movimento, no texto, nas situações, 
na melodia e nos demais elementos contidos na 
criação artística.

O campo de energia contida em uma apre-
sentação tem a capacidade de irradiar e dialogar 
com os indivíduos da plateia, não só do mundo 
físico como também do espiritual. 

André Luiz chamou de “indução mental” o 
processo onde um indivíduo pode, através da 
irradiação de sua vibração, influenciar outro in-

divíduo, em mecanismo semelhante ao de dois 
objetos que, por indução, transferem calor de um 
para o outro, mesmo não tendo contato direto 
entre si.

Podemos melhor compreender a indução 
mental ao recordarmos da existência do corpo 
espiritual e algumas de suas características. O pe-
rispírito, termo criado por Allan Kardec e que in-
dica o envoltório do espírito, é elo entre o espírito 
e a matéria. É por seu intermédio que o Espírito, 
quando encarnado, se relaciona com o mundo 
espiritual e, ainda segundo o Codificador, é atra-
vés dele que o Espírito “percebe coisas espirituais 
que escapam aos sentidos corpóreos” (4).

É através do perispírito que podemos sentir 
percepções de natureza espiritual, que às vezes 
associamos a reações físicas em nosso próprio 
corpo. Não só sentimos o que nos chega da Espi-
ritualidade como também podemos irradiar nos-
sas próprias vibrações.

Sempre que pensamos, expressan-
do o campo íntimo na ideação e na 
palavra, na atitude e no exemplo, 
criamos formas, pensamentos ou 
imagens-moldes que arrojamos 
para fora de nós, pela atmosfera 
psíquica que nos caracteriza a pre-
sença. (5)

Quando o artista se apresenta, expressando-
-se em palavras, sons, movimentos, cores, ritmo, 
ideias, cria formas e imagens de natureza fluídicas 
que irradiam para a plateia. O conjunto de vibra-
ções presentes na apresentação dialoga com as 
vibrações dos indivíduos na plateia, podendo alte-
rar momentaneamente a frequência de vibração 
de sua aura, resgatar vibrações arquivadas em seu 
corpo espiritual ou mesmo agregar novas memó-
rias ao seu repertório eterno enquanto Espírito.

O campo espiritual de uma apresentação ar-
tística é resultado de todas as irradiações mentais 



Federação Espírita do RS 19

da equipe envolvida, dos artistas que se expres-
sam no palco, dos demais que esperam na coxia 
seu momento de “entrar em cena”, dos técnicos 
que realizam suas funções discretas e quase sem-
pre invisíveis ao público, dos membros da pro-
dução, dos participantes do grupo que fazem as 
simples atividades de apoio e de todos os envol-
vidos na apresentação. 

Há um outro fator a ser considerado quando 
observamos a apresentação artística de caráter 
espírita: a interação com as energias espirituais 
oriundas dos desencarnados envolvidos com o 
grupo, o artista ou a apresentação.

A primeira pesquisa voltada para o estudo 
dessa situação foi realizada pelo próprio Allan 
Kardec, ao visitar alguns teatros franceses acom-
panhado por médiuns videntes, onde assistiram a 
apresentações artísticas cotidianas à época. 

Com a contribuição mediúnica de seus cola-
boradores, pôde ele constatar a presença de Es-
píritos no ambiente artístico durante as apresen-
tações.

Na plateia alguns Espíritos acompanhavam 
os espectadores em suas conversas triviais en-
quanto outros pareciam mais interessados no 
que era exibido em cena. No palco, alguns se 
posicionavam durante a apresentação imitando 
jocosamente os atores e outros se posicionavam 
estrategicamente protegendo os artistas que se 
apresentavam.

Parte dessa pesquisa foi registrada em O Livro 
dos Médiuns, lançado por Kardec em 1861, onde, 
ao discorrer sobre a mediunidade da vidência, re-
lata algumas de suas observações realizadas nas 
visitas aos teatros franceses.1

Em pouco mais de 30 anos de atividades liga-
das à arte, em diferentes centros espíritas, órgãos 
de unificação, coordenação de artes de federati-
va espírita e em entidade de âmbito especiali-
zado, tenho colhido relatos de artistas e grupos 
sobre a presença, interferência e colaboração da 

1  Vide itens 169 e 170 em O Livro dos Médiuns.

Espiritualidade no processo de criação durante os 
ensaios e em suas apresentações para a plateia.

As observações de Kardec sobre a presença 
dos Espíritos nas apresentações artísticas expres-
sam uma realidade bem mais cotidiana do que 
parece, onde a participação na atividade por par-
te da Espiritualidade possui amplo leque de pos-
sibilidades e constitui-se mesmo em um princípio 
fundamental da atividade artística de caráter es-
pírita.

A expressão de que “os lugares vazios estão 
preenchidos pela Espiritualidade” não é só uma 
proposta bem-humorada para dizer que a casa 
está cheia, mas constitui-se em recurso ampla-
mente utilizado pela Espiritualidade, pois, para 
alguns desencarnados, ainda se faz momenta-
neamente necessário o ato de se sentar para as-
sistir a uma apresentação artística.

Alguns Espíritos presentes em uma apresen-
tação ali estão acompanhando seus afetos ou 
desafetos encarnados, que, por sua vez, compa-
recem à apresentação pelo entretenimento ou 
algum tipo de interesse artístico. Outros desen-
carnados encontram-se no ambiente sem ter ple-
na lucidez mental do local e dos motivos que os 
trouxeram. Podem eles igualmente ser influen-
ciados pela apresentação artística, provocando 
uma sutil alteração de sua vibração mental, sufi-
ciente para uma abordagem terapêutica por par-
te da equipe espiritual interessada em seu acolhi-
mento espiritual.

Todos os santuários, em seus atos 
públicos, estão repletos de almas 
necessitadas que a eles compare-
cem, sem o veículo denso, sequiosas 
de reconforto. Os expositores da boa 
palavra podem ser comparados a 
técnicos eletricistas, desligando “to-
madas mentais”, através dos princí-
pios libertadores que distribuem na 
esfera do pensamento. (6)
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No ambiente espiritual de uma apresenta-
ção, muitos Espíritos colocam-se de maneira pla-
nejada e estratégica, com o intuito de contribuir 
na organização e potencialização da energia es-
piritual gerada e de impacto nos dois planos da 
vida. 

Neste aspecto, esclarecedora é a descrição 
que faz Kardec de uma evocação, realizada no 
intervalo da apresentação que observava, onde 
o Espírito, autor da ópera quando encarnado, 
avalia a interpretação dos artistas classificando-
-a como ausente de uma vibração mais intensa 
necessária ao ato cênico. Age então o Espírito na 
manipulação da energia contida no ambiente di-
recionando-a aos artistas. 

Em seguida, evocamos o Espírito 
Weber, autor da ópera, e lhe per-
guntamos o que pensava da exe-
cução da sua obra. “Não de todo 
má; porém, frouxa; os atores can-
tam, eis tudo. Não há inspiração. 
Espera, acrescentou, vou tentar 
dar-lhes um pouco do fogo sagra-
do.” Foi visto, daí a nada, no palco, 
pairando acima dos atores. Partin-
do dele, um como eflúvio se derra-
mava sobre os intérpretes. Houve, 
então, nestes, visível recrudescên-
cia de energia. (7)

Neste exemplo, descreve Kardec a influência 
que um Espírito, imbuído da força do seu pensa-
mento e de sua ligação com a atividade artística, 
conseguiu produzir na ampliação da intensidade 
da energia de atuação de um grupo de artistas 
que, por sinal, desconheciam por completo o me-
canismo de diálogo das vibrações entre os dois 
mundos.

Todo grupo artístico de caráter espírita possui 
uma equipe de desencarnados ligada diretamen-
te a ele, com o objetivo de auxiliar o processo 

criativo dos ensaios e de potencializar a irradia-
ção das vibrações no instante de sua apresenta-
ção para o público. 

Em diversos relatos no conjunto de suas 
obras literárias, André Luiz descreve os prepara-
tivos e a equipe espiritual envolvida em reuniões 
de caráter mediúnico, de divulgação doutrinária 
e outras atividades de uma instituição espírita. A 
atividade artística possui características que exi-
gem a mesma movimentação espiritual para sua 
realização.

Perímetros de magnetismo espiritual estabe-
lecidos com o intuito de proteção, promovendo 
afastamento e acesso controlado por parte dos 
desencarnados, instrumentos de “limpeza” do 
ambiente dissipando formas de pensamento de-
gradantes, ligações espirituais individuais com os 
envolvidos na apresentação, promovendo equilí-
brio e preparação prévia e, principalmente, a po-
tencialização das energias geradas pelos artistas, 
colaborando para que elas cheguem ao campo 
mental dos espectadores e tenham também a ca-
pacidade de sensibilizar Espíritos desprovidos dos 
corpos físicos que, como nós, necessitam de con-
solo para as dores da alma e mobilização das ener-
gias de esperança de renovação, são exemplos de 
atividades realizadas pela equipe espiritual.

Os artistas espíritas conhecem em detalhes 
o funcionamento desse mecanismo espiritual, 
como ele se organiza e age sobre os indivíduos, 
tendo não só a responsabilidade do bom uso 
dessas possibilidades como também um profun-
do sentimento de gratidão pela participação em 
uma tarefa que, através das camadas sensíveis da 
arte, reúne os dois planos da vida.

Individualmente irradiamos aos outros as 
imagens que criamos em nosso ambiente men-
tal. Os artistas que possuem sincero desejo de 
retratar o belo e o bom necessitam instalar esses 
sentimentos em sua vida íntima, através do exer-
cício cotidiano das pequenas ações positivas que 
se transformam, com o tempo, em profundas vir-
tudes.
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A apresentação artística, ponto culmi-
nante do processo criativo, não é apenas a 
expressão do sentimento humano, materia-
lizado e influenciado pela inserção históri-
co-político-cultural dos artistas envolvidos, 
mas também se constitui em um potente 
instrumento de indução ao Bem para todos 
os presentes nesse momento singular, sendo 
realizada no mundo físico, com impacto e in-
fluência no mundo espiritual.
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Introdução

Este breve trabalho objetiva sensibilizar os diri-
gentes e demais trabalhadores quanto à impor-
tância do uso da arte nos centros espíritas, bem 
como compartilhar as experiências da formação 
de multiplicadores, através do treinamento per-
manente para a difusão das diretrizes de trabalho 
e orientações contidas na Resolução 05 de 2014 
do CFN – Orientações para o Uso da Arte no Mo-

vimento Espírita.

1. A liderança servidora e a arte no movimento espírita

Na década de 70, o norte-americano Robert 
Greenleaf cunhou o termo liderança servidora, 
publicando vários livros sobre o tema que se dis-
seminou entre os estudiosos que o sucederam. 
No entanto, sabemos que o modelo e a inspira-
ção desse conceito de liderança são milenares, 
porquanto é Jesus que mostra ao mundo a força 
de uma influência que se estriba no amor ágape 
– amor ação – e no compromisso incondicional 
com a visão de futuro que compartilha com seus 
discípulos e com os valores que pregava, enfim, o 
Mestre de Nazaré é aquele líder altamente eficaz, 
eficiente, efetivo, com foco no bem comum e na 
transformação do cenário onde lidera, fazendo 
surgir ali um lugar melhor para se viver.

Nesta visão de um mundo melhor compare-
cem vários elementos que necessitam ser culti-
vados no espírito humano, auxiliando-o a des-
prender-se dos liames instintivos da animalidade 
e da sensualidade, fazendo-o avançar no rumo da 
espiritualidade e dos sentimentos educados. E 
dentre estes, a arte impõe-se como necessidade 
básica para a fertilização dos solos da alma. Au-
xiliar os trabalhadores espíritas no manejo dessa 
sublime ferramenta a serviço da divulgação do 

Consolador insere-se na ação dos líderes espíri-
tas servidores. Vejamos o que Léon Denis ensi-
na sobre a questão: “a beleza é um dos atribu-
tos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas 
esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, 
nos cativa e enche a alma de admiração. A arte é 
a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza 
eterna, da qual aqui na Terra não percebemos se-
não um reflexo”2.

Portanto, se a arte é um componente pos-
to no homem, por Deus, para encantá-lo, atraí-
-lo, cativá-lo, não há como o líder ignorar que as 
manifestações artísticas nas atividades do centro 
espírita emergirão de forma muito intensa e des-
considerar esses aspectos ou tentar reprimi-los, 
como acontece em alguns núcleos. Será retardar 
a marcha do progresso da instituição e compro-
meter a própria tarefa de liderar para a qual foi 
chamado. 

Emmanuel, em O Consolador, afirma que: “a 
arte pura é a mais elevada contemplação espiri-
tual por parte das criaturas. Ela significa a mais 
profunda exteriorização do ideal, a divina mani-

2 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Publicações Lachâtre, 1994.
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festação desse mais além que polariza as espe-
ranças das almas”3.

Indagamos: por qual razão essa entidade 
benfeitora aponta-nos esse estágio da arte pura? 
Estabelecemos aqui uma reflexão, porque muitas 
vezes, quando lemos assertivas como esta, re-
passadas de sublimidade, somos tentados a fazer 
considerações superficiais como a de que ainda 
não estamos nesse ou naquele patamar de en-
tendimento e que, portanto, tais questões não 
são direcionadas para a nossa realidade e nem 
passíveis de serem vivenciadas por nós. À guisa 
de contribuição para o exercício da liderança ser-
vidora lembramos que a visão do líder que tem 
o papel de transformar os cenários para melhor 
deve ser uma visão arrebatadora, ou seja, ele ne-
cessita construir uma visão que dê aos seus lide-
rados e conseguintemente à sua organização um 
propósito nobre e que sobretudo toque o cora-
ção para que as pessoas se movam nesse senti-
do. Logo, a visão dessa arte sublime deverá ser o 
estímulo patrocinado pela liderança.

Observemos Jesus e veremos que, a despeito 
de todas as carências da tempestuosa época em 
que nasceu e viveu, das incompreensões e per-
seguições sofridas, das lutas, dos sofrimentos e 
dos martírios suportados, legou-nos a certeza de 
um reino interior que iluminaria as sombras do 
mundo e anunciou: “eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim”4.

Liderar é servir, e servir é satisfazer 
necessidades; e a necessidade do 
Espírito é progredir para superar 
as imperfeições e diminuir o índi-
ce de sofrimentos que o aflige, tal 
qual depreendemos da leitura do 
código moral da vida futura.5

3 XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito Emma-
nuel, Rio de Janeiro: FEB, 14ª edição, Questão 161.
4 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Publicações Lachâtre, 1994.
5 BEZERRA, Evandro Noleto. 2ª edição. – 1ª impressão. FEB Edi-
tora. p. 88.

Na Revista Espírita de 1861, o Espírito La-
mennais diz: “a Arte foi definida cem mil vezes: 
é o belo, o verdadeiro, o bem”. Se somarmos es-
ses aspectos ao nosso cotidiano de trabalho, em 
qualquer núcleo espírita, assegurando a sua pre-
sença em cada atividade, teremos uma psicosfe-
ra de regeneração, geraremos uma ambiência de 
bem-estar onde o trabalho estará contribuindo, 
sobretudo, com a nossa edificação moral. O líder 
que ampara o exercício da arte na sua instituição 
não está apenas a chancelar a realização das ati-
vidades artísticas que venham a ser desenvolvi-
das, mas viabiliza, também, que o componente 
transversal, que é a arte, inocule-se em todos os 
segmentos de atuação institucional. É o que re-
fere Vianna de Carvalho, na assertiva transcrita 
como objetivo da arte, na Resolução CFN n.º 5 
de 2014: 

A arte tem como meta materializar 
a beleza invisível de todas as coi-
sas, despertando a sensibilidade e 
aprofundando o senso de contem-
plação, promovendo o ser humano 
aos páramos da Espiritualidade. 
Graças à sua contribuição, o bruto 
se acalma, o primitivo se comove, 
o agressivo se apazigua, o enfer-
mo se renova, o infeliz se redesco-
bre, e todos os outros indivíduos 
ascendem na direção dos Grandes 
Cimos.6

Portanto os lugares aonde a arte comparece 
e onde é estimulada contam com uma vigorosa 
aliada na educação dos sentimentos humanos.

6 CARVALHO, Vianna. Atualidade do Pensamento Espírita, por 
FRANCO, Divaldo Pereira. Pergunta 144. 3ª edição, Salvador: Edi-
tora Alvorada, 2002.
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2. A criação da Assessoria de 

Arte na Difusão Espírita na 

FERGS 

Compreendemos que a arte tem sido trata-
da, em nosso movimento espírita, muitas vezes, 
como atividade acessória, secundária, quando 
não à margem, ou até excluída dos meios de di-
vulgação do Espiritismo. Não se insere aqui qual-
quer crítica a quem quer que seja, mas tão so-
mente uma reflexão, porquanto na condição de 
líder espírita que sou, escrevo com muita tranqui-
lidade, incluindo-me nos contextos, e neste mui-
to mais. Fui despertar para o valor e significado 
da arte há pouco tempo, quando procurada pela 
nossa atual assessora de arte e difusão espírita, 
a querida Márcia Albuquerque e Dario Portinho 
– faço um parêntese aqui, porque é necessário 
registrar a história, a fim de que os nossos suces-
sores, no longe dos tempos, saibam dos passos 
que a nossa federativa trilhou ao longo de sua 
trajetória de luz para a Terra. Estavam os dois co-
laboradores queridos, cujos nomes declinei aci-
ma, retornando de um Fórum Nacional de Arte 
Espírita realizado pela ABRARTE – Associação 
Brasileira de Artistas Espíritas, ocorrido em Flo-
rianópolis, de 30 de maio a 2 de junho de 2013. 
Foi quando ambos visitaram a nossa FERGS, que à 
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época tínhamos a atribuição de presidir, para di-
zer que havia no movimento espírita uma lacuna 
importante a ser suprida pela nossa federativa; 
que não se fazia presente, nacional ou regional-
mente, como instituição, em nenhum evento so-
bre arte e que, também, não tínhamos nenhuma 
orientação constituída para direcionar o trabalho 
dos inúmeros grupos de artistas espíritas que de-
senvolviam atividade em nosso estado. Foi essa 
fala inicial que nos propiciou um despertamen-
to sobre a urgência de valorização da arte em 
nossas fileiras e isto culminou com a criação da 
Assessoria de Arte e Difusão em 2013, quando 
passou a integrar o quadro das assessorias da Fe-
deração Espírita do Rio Grande do Sul – inserida 
no Capítulo V do Título XIII do Regimento Interno 
(RIFERGS), com as seguintes atribuições: 

DA ASSESSORIA DE ARTE NA DI-
FUSÃO ESPÍRITA

Art. 201 – À Assessoria de Arte na 
Difusão Espírita compete planejar, 
orientar e propor à Diretoria Exe-
cutiva ações que contemplem:

I – a difusão da Doutrina Espírita 
por meio da arte; 

II – a capacitação técnico-pedagó-
gica e doutrinária dos trabalhado-
res da arte no movimento espírita;

III – promover e orientar o uso da 
arte nas instituições espíritas e ór-
gãos de unificação.

As atribuições da Assessoria são conectadas 
às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federa-
tivo Nacional da Federação Espírita Brasileira na 
Resolução n.º 5 de 2014, porquanto a FERGS é 
membro desse Conselho, que foi constituído pela 
assinatura do Pacto Áureo em 1949, do qual fo-
ram signatários, representando a nossa institui-
ção, os confrades Francisco Spinelli, Roberto Pe-

dro Michelena, Marcírio Cardoso de Oliveira, Jar-
delino Ramos e Felisberto do Amaral Peixoto. São 
da essência da nossa organização as construções 
coletivas, o compartilhamento de propósitos, o 
alinhamento institucional, a marcha em fileira e 
o trabalho comum e impessoal. Assim também o 
é no que se refere à arte na divulgação do Espi-
ritismo.

3. Resolução n.º 5 de 2014 do 

CFN – Orientações para o Uso 

da Arte no Movimento Espírita

Vamos apontar a seguir, por diretriz, de for-
ma exemplificativa, alguns aspectos importantes 
a serem considerados pelos líderes espíritas na 
qualificação e treinamento dos trabalhadores da 
arte. 

I
No que se refere à difusão da Doutrina Es-

pírita por meio da arte, enfatizamos ser este o 
verdadeiro objetivo da arte nos arraiais espíritas: 
difundir o Espiritismo quer seja nas apresenta-
ções musicais, quer seja nas peças teatrais, na 
literatura, nas filmagens, na produção de docu-
mentários, etc. Também aqui se insere a habili-
dade de compartilhamento da visão pelo líder 
aos que trabalham na arte de que ela é um meio 
de difusão e não uma ação isolada ou um fim em 
si mesma. A assessoria de arte da FERGS tem a 
atribuição de prover os dirigentes de informações 
para que nas suas instituições conduzam, de for-
ma eficiente, essa orientação aos seus liderados 
a fim de que estes entreguem os seus talentos de 
forma adequada para que os princípios espíritas 
fertilizem os corações humanos através da arte.
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É fundamental que a arte seja mobilizada em 
todos os momentos de divulgação, nas palestras, 
na evangelização, nos eventos para o grande pú-
blico, apresentando sempre o bom e o belo como 
elementos educativos, contribuindo para o cum-
primento da missão do Espiritismo. Todas as pro-
duções artísticas devem se subsumir a esse ob-
jetivo, para o qual o dirigente deve estar atento, 
estruturando as atividades e colocando pessoas 
com conhecimento doutrinário sólido para fazer 
a avaliação de cada evento ou expressão de arte 
a ser utilizada no centro espírita. 

II
A capacitação técnico-pedagógica e doutri-

nária dos trabalhadores da arte no movimen-
to espírita: atender a essa diretriz é para o líder 
espírita um fator de segurança na qualidade das 
manifestações artísticas que ocorrem na sua ins-
tituição.

A capacitação técnica diz respeito ao conhe-
cimento específico da área, que propicia qualida-

de às apresentações, conferindo-lhes harmonia 
e beleza; é, também, a habilidade na utilização 
correta de materiais necessários a cada tipo de 
expressão; é o cuidado com a linguagem; é o apu-
ro dos movimentos; é a riqueza dos textos produ-
zidos e o direcionamento da criatividade para os 
verdadeiros propósitos da arte em nossas ações. 
Toda essa performance necessita ser permanen-
temente desenvolvida pelos trabalhadores da 
arte e o estímulo para tal deve ser tarefa inadiá-
vel do dirigente. 

Fala-nos o Codificador do Espiritismo em 
Obras Póstumas: “as Artes não sairão do torpor 
em que jazem, senão por meio de uma reação no 
sentido das ideias espiritualistas”.

É matematicamente certo dizer 
que, sem crença, as artes carecem 
de vitalidade e que toda transfor-
mação filosófica acarreta neces-
sariamente uma transformação 
artística paralela.



Daí a importância da capacitação pedagógica 
dos envolvidos nas produções artísticas, porquan-
to a função educativa da arte é preponderante e 
deve restar clara para todos. Educa-se fazendo 
arte e quando se fala de educação, no campo es-
pírita, está se tratando de aprimoramento do ser 
integral. Imprescindível a conjugação da capaci-
tação pedagógica com a doutrinária a fim de que 
o “meio” – arte – seja posto a serviço do “fim” – 
que é a difusão da Doutrina Espírita.

Na obra O Consolador, o Espírito Emmanuel, ao 
responder à questão n.º 162, assim se manifesta: 

Todo artista pode ser também um 
missionário de Deus? – Os artis-
tas, como os chamados sábios do 
mundo, podem enveredar, igual-
mente, pelas cristalizações do con-
vencionalismo terrestre, quando 
nos seus corações não palpite a 
chama dos ideais divinos, mas, na 
maioria das vezes, têm sido gran-
des missionários das ideias, sob a 

égide do Senhor, em todos os de-
partamentos da atividade que lhes 
é própria, como a literatura, a mú-
sica, a pintura, a plástica.

Sempre que a sua arte se des-
vencilha dos interesses do mun-
do, transitórios e perecíveis, para 
considerar tão somente a luz espi-
ritual que vem do coração unísso-
no com o cérebro, nas realizações 
da vida, então o artista é um dos 
mais devotados missionários de 
Deus, porquanto saberá penetrar 
os corações na paz da meditação 
e do silêncio, alcançando o mais 
alto sentido da evolução de si 
mesmo e de seus irmãos em hu-
manidade.

O treinamento – assim qualificamos as ações 
de capacitação nos documentos norteadores da 
FERGS – destina-se a orientar os artistas para os 
fins apontados por Emmanuel, mantendo acesa 
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em seus corações a chama do ideal a que foram 
chamados a realizar.

Temos ouvido músicas, peças teatrais, pintu-
ras e literatura que, embora tentem demonstrar 
cenas e quadros do mundo espiritual, beiram 
o grotesco, a caricatura pela ausência de com-
preensão daqueles que as compõem; embora 
cheios de boa vontade e nobres intenções, care-
cem da orientação segura, e acabam patrocinan-
do cenários aflitivos e deprimentes sob a rotula-
gem de arte espírita, que longe estão de envolver 
os corações na paz da meditação e de despertar 
sentimentos elevados nos assistentes.

Confundem-se, amiúde, os gostos e desejos 
ditados pela sensualidade das criaturas nos dias 
atuais com as necessidades de evolução do Es-
pírito humano. De forma apressada e superfi-
cial temos confortado as decisões de exibirmos 
apresentações artísticas de duvidosa qualidade 
em nossas instituições com o argumento de que 
“é assim que os jovens gostam”; “eles estão ha-
bituados com esse tipo de música”; “se não for 
assim eles não participam”; e introduzimos a po-
breza cultural e artística para divulgarmos a Dou-
trina dos Espíritos.

Muito se tem discutido quanto à existência 
de uma arte espírita, optando o movimento orga-
nizado por não inserir rótulo nas manifestações 
produzidas dentro de suas fileiras, mas enunciar 
que a arte está inserida em suas atividades. Creio 
que o consenso, nesse sentido, não só é pruden-
te, mas necessário.

Se analisarmos a resposta do Espírito Alfred 
de Musset, transcrita na Revista Espírita de de-
zembro de 1860, sob a denominação de “Arte 
Pagã, Arte Cristã e Arte Espírita”, veremos que a 
entidade questionada sobre isso apresenta-nos 
uma visão de futuro arrebatadora, que nos des-
lumbra os sentidos e, em especial, aos líderes, 
descortina um quadro pelo qual nos cabe traba-
lhar para tornar realidade.

A pintura, a escultura, a arquitetu-
ra e a poesia inspiraram-se suces-
sivamente nas ideias pagãs e nas 
cristãs. Podeis dizer-nos se depois 
da arte pagã e da arte cristã ha-
verá algum dia uma arte espírita?

O Espírito respondeu: 

– Fazeis uma pergunta respondi-
da por si mesma. O verme é ver-
me; torna-se bicho da seda, depois 
borboleta. Que há de mais aéreo, 
de mais gracioso do que uma bor-
boleta? Então! A arte pagã é o ver-
me; a arte cristã é o casulo; a arte 
espírita será a borboleta.

Quanto mais se aprofunda o sen-
tido desta graciosa comparação, 
mais se lhe admira a exatidão. À 
primeira vista poder-se-ia supor 
que o Espírito tivesse a intenção 
de rebaixar a arte cristã, colocan-
do a arte espírita no coroamento 
do edifício, mas não há nada dis-
to, e basta meditar nesta imagem 
poética para lhe captar a precisão. 
Com efeito, o Espiritismo apoia-se 
essencialmente no Cristianismo. 
Não vem substituí-lo. Completa-o 
e veste-o com roupagem brilhante. 
Nas fraldas do Cristianismo encon-
tram-se os germes do Espiritismo. 
Se eles se repelissem mutuamente, 
um renegaria o seu filho, o outro, 
o seu pai. Comparando o primeiro 
ao casulo e o segundo à borbole-
ta, o Espírito indica perfeitamente 
o laço de parentesco que os une. 
Há mais: a própria imagem pinta 
o caráter da arte que um inspirou 
e que o outro inspirará. A arte cris-
tã teve que inspirar-se principal-
mente nas terríveis provações dos 
mártires e revestir a severidade de 



Federação Espírita do RS 31

sua origem materna. A arte espí-
rita, representada pela borboleta, 
inspirar-se-á nos vaporosos e es-
plêndidos quadros da existência 
futura desvelada. Ela plenificará 
de alegria a alma que a arte cristã 
havia penetrado de admiração e 
de temor. Será o canto de alegria 
após a batalha. 

A leitura dessa resposta enseja-nos criteriosa 
avaliação das produções artísticas que viabiliza-
mos, para que a borboleta se liberte dos condi-
cionamentos que assinalam castigo, sofrimento, 
trevas, dores, para sinalizar ao mundo os quadros 
da vida futura que devem ser pintados já nesta 
existência.

Promover e orientar o uso da arte nas institui-
ções espíritas e órgãos de unificação: o maestro 
desse “canto de alegria após a batalha” é o líder 
servidor, atento às necessidades de treinamento 
dos grupos que atuam sob a sua diretriz de ser-
viço. Portanto, entendemos que arte espírita é 
somente aquela que traduz na sua apresentação 
técnica, pedagógica e doutrinária, a suavidade, a 
solidariedade, a bondade infinita, o consolo, con-
textualizando as nossas vivências com a proposta 
da mensagem de Jesus, desconectada dos sofri-
mentos atrozes, da contemplação beatífica, mas 
afirmando o esforço de redenção dos Espíritos 
imortais, bem como as suas lutas e responsabi-
lidades quando se apartam do caminho do bem.

Ainda no texto acima transcrito o entrevista-
do diz:

Quando dizemos que a arte espí-
rita será um dia uma arte nova, 
queremos dizer que as ideias e as 
crenças espíritas darão às produ-
ções do gênio um cunho particular, 
como ocorreu com as ideias e cren-
ças cristãs, e não que os assuntos 

cristãos caiam em descrédito; lon-
ge disto; mas, quando um campo 
está respigado, o ceifador vai co-
lher alhures, e colherá abundante-
mente no campo do Espiritismo.

O plantio dessa ceifa abundante está sob a 
gestão das lideranças espíritas atuais que para 
ela devem concorrer, diuturnamente, fazendo da 
arte um meio de destruir o materialismo, que é o 
objetivo do Espiritismo. 

Na Revista Espírita de novembro de 1868 
está transcrito um artigo retirado da Patrie de 30 
de julho de 1868, onde se lê: “demonstra-se a ne-
cessidade do espiritualismo, sem o qual as artes 
e a poesia ficam privadas de seu elemento vital”. 

Diz o articulista Octave Sachot que 
[...] Com efeito, o sublime da arte 
e da poesia é falar à alma, elevar 
o pensamento acima da matéria 
que nos oprime e da qual incessan-
temente aspiramos sair, mas para 
fazer vibrar as cordas da alma é 
preciso ter uma alma que vibre em 
uníssono. Como aquele que não crê 
senão na matéria poderia inspirar-
-se e se tornar intérprete de pen-
samentos e sentimentos que estão 
fora da matéria? Seu ideal não sai 
do terra a terra, e é frio, porque 
não fala nem ao coração nem ao 
espírito, mas somente aos sentidos 
materiais. O belo ideal não está no 
mundo material; há, pois, que bus-
cá-lo no mundo espiritual, que é o 
mundo da luz para os cegos [...].

Nesse esforço de libertação da borboleta do 
casulo, como fala Alfred de Musset, tem a lide-
rança espírita um papel decisivo ao viabilizar que 
todos os trabalhadores da arte na difusão espíri-



ta agreguem competências de plasmar o bom e 
o belo nas suas produções. Transcrevo, a seguir, 
parte do texto da obra Espiritualidade nas Rela-
ções – Para Viver e Conviver em Paz, p. 283-284, 
de nossa lavra, que se coaduna com a proposta de 
liderança aqui trabalhada.

A concepção do Ser imortal que 
continua a sua jornada de evolu-
ção, fazendo inevitavelmente as 
suas colheitas, haverá de escoimar 
a sociedade terrena das ações ime-
diatistas que o materialismo fez vi-
cejar. Não resolveremos os magnos 
problemas humanos com paliativos 
que se atenham aos efeitos, mas 
somente mudaremos o curso das 
mazelas humanas com o devota-
mento individual e o compromisso 
social de avançarmos para o está-
gio civilizatório onde o bem sobre-
puje o mal. O mundo é o extenso 
campo que herdamos para cultivar. 
A liberdade individual, no entanto, 
é decisiva para a qualidade dos fru-
tos e, por consequência, da pujan-
ça da colheita. A passagem, citada 
a seguir, espelha a intensidade do 
trabalho de cultivo dos solos da 
alma para torná-los produtivos,

“Aquele que não cultiva o campo 
que o trabalho de seu pai lhe gran-
jeou, e que lhe coube em herança, 
o vê cobrir-se de ervas parasitas. 
É seu pai quem lhe tira as colhei-
tas que ele não quis preparar? Se, 
à falta de cuidado, deixou fene-
cessem as sementes destinadas a 
produzir nesse campo, é a seu pai 
que lhe cabe acusar por nada pro-
duzirem elas? Não e não. Em vez 
de acusar aquele que tudo lhe pre-
parara [Deus], de criticar as suas 

doações, queixe-se do verdadeiro 
autor de suas misérias [si mesmo] 
e, arrependido e operoso, meta, 
corajoso, mãos à obra; arroteie o 
solo ingrato com o esforço de sua 
vontade; lavre-o fundo com auxí-
lio do arrependimento e da espe-
rança; lance nele, confiante, a se-
mente que haja separado, por boa, 
dentre as más; regue-o com o seu 
amor e a sua caridade, e Deus, o 
Deus de amor e de caridade, dará 
àquele que já recebera. (KARDEC. 
Ano 2015. p. 251. “Grifo nosso”) 
Cap. XVIII – O Evangelho Segundo 
o Espiritismo – Dar-se-á àquele que 
tem.

Gizamos, no texto acima, atitudes 
e sentimentos que são indissociá-
veis do empenho que o cristão deve 
fazer para o desenvolvimento das 
virtudes e afirmação dos valores 
essenciais para adubar o plantio e 
favorecer a colheita de tempos de 
paz e fraternidade na Terra. 

Amplia-se a responsabilidade da-
queles que se dispõem a conduzir 
as pessoas para o cumprimento 
dos objetivos definidos pelas ins-
tituições. As equipes olham para 
seus líderes, na busca de visão e 
direção. Há muito pouco entendi-
mento, por parte das lideranças, 
sobre o que seja visão, embora o 
termo tenha se popularizado nos 
últimos tempos. Encontramos a 
visão das organizações, frequente-
mente, nas paredes das suas sedes, 
nas páginas virtuais, nos folders e, 
raramente, no coração das pessoas 
que as compõem.
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O movimento espírita é um sistema 
em que todos os seus pontos (cen-
tro espírita, órgãos de unificação) 
necessitam realizar a visão da qual 
falamos. 

Aí entra o trabalho dos líderes que é 
o de apoiar as pessoas na concreti-
zação da visão, eliminando óbices, 
construindo caminhos e facilitando 
a comunicação. A maneira como 
as equipes percebem e trabalham 
para atingir os resultados coletivos 
é o diferencial do desempenho de 
uma organização e a fartura da 
colheita (bons resultados) espelha-
rá a excelência do ciclo produtivo 
(processos de trabalho e relações 
saudáveis).

Pela brilhante e profunda síntese que traz o 
texto, peço-lhes vênia para transcrever aqui, fe-
chando essa breve e modesta reflexão, o capítulo 
44 da obra Conduta Espírita, da autoria de André 
Luiz.

Perante a arte – Colaborar na cris-
tianização da arte, sempre que se 
lhe apresentar ocasião. A arte deve 
ser o Belo criando o Bom. 

Repelir, sem crítica azeda, as ex-
pressões artísticas torturadas que 
exaltem a animalidade ou a extra-
vagância. O trabalho artístico que 
trai a Natureza nega a si próprio. 

Burilar incansavelmente as obras 
artísticas de qualquer gênero. Me-
lhoria buscada, perfeição entrevis-
ta. 

Preferir as composições artísticas 
de feitura espírita integral, preser-
vando-se a pureza doutrinária. A 
arte enobrecida estende o poder 
do amor.

Examinar com antecedência as 
apresentações artísticas para as 
reuniões festivas nos arraiais espí-
ritas, dosando-as e localizando-as 
segundo as condições das assem-
bleias a que se destinem. 

A apresentação artística é como o 
ensinamento: deve observar condi-
ções e lugar.
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A ARTE DO
ESPIRITISMO

Merlanio Maia* 

Poetas, músicos, cantores
Dramaturgos e atores
Pintores e escultores
É hora de encantar

Apresentai a verdade
Pintai toda liberdade
Melhorai a humanidade
Deixai vossa alma vibrar

Abri o peito que canta
Vivei do modo que encanta
Representai vida santa
Que vossa arte traduz

Cantai a crentes e ateus
Declamai, arrancai véus,
Fazei mais, falai de Deus
Brilhai, enfim, vossa luz

Recebei todo esplendor
Das tintas da eterna cor
Pelos caminhos da dor
Atuai com heroísmo

Vossas mentes registraram
Grandes artistas voltaram
Intuíram e inspiraram
A Arte do Espiritismo

De volta da laje fria
Aqueles que foram um dia
Os senhores da alegria
Retornaram do além

Grandes artistas amados
Pela arte burilados
Brilhando iluminados
Pelos caminhos do Bem

A dizer: “Avante, amigos,
Levai sem temer perigos
Seremos vossos abrigos
No leme da embarcação

Conduzindo vossas mentes
No labor santo e urgente
Levando Jesus à frente
Para a Regeneração!”

* Poeta, músico e escritor. Assessor da FEPB na área de eventos.
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Música:
O Ritmo e a
Harmonia

Márcia Albuquerque*

A música tem estado presente em todas as 
civilizações ao longo da história da humanidade, 
sendo considerada uma linguagem universal, pois

Desde que a insuficiência da lin-
guagem humana se revela, a músi-
ca, com seus recursos infinitos, tor-
na-se a única forma que se adapta 
à eterna beleza do Universo, a úni-
ca forma de exprimir as sensações 
da alma radiosa, fundindo-se com 
o pensamento divino.1

A música faz parte da nossa vida cotidiana, 
seja no ambiente de trabalho, em nossos momen-
tos de lazer, em nosso lar, nas mídias eletrônicas, 

1 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte: Parte V. A Música. Seu Papel 
na Inspiração Profética e Religiosa. 1ª edição. Rio de Janeiro: Léon 
Denis, 2007. Tradução de Albertina Escudeiro Sêco. p. 114.

nos templos religiosos, etc. Nas atividades dos 
centros espíritas, a música é, sem dúvida, das lin-
guagens artísticas a mais presente, seja através de 
corais, seja em grupos musicais ou artistas solo e, 
apesar de esses momentos serem vistos por mui-
tos apenas como instantes de entretenimento, a 
música vem sendo utilizada como instrumento de 
acolhimento, harmonização dos ambientes, dos 
frequentadores e trabalhadores, instrumento pe-
dagógico na evangelização infanto-juvenil, sendo 
em algumas vezes a própria evangelização, opor-
tunidade de estudo e esclarecimento a exemplo 
das palestras musicadas, plano de fundo em re-
uniões mediúnicas auxiliando na concentração, 
consolo e ânimo no atendimento fraterno, como 
pão espiritual aos assistidos da casa espírita, for-
ma de integração e confraternização, sendo estas 
apenas algumas das possibilidades de uso da mú-
sica no ambiente espírita. 

A
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O
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* Assessoria de Arte na Difusão Espírita FERGS.
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Os trabalhadores da arte no movimento es-
pírita que atuam na área da música – entre os 
quais eu me incluo – têm responsabilidade sobre 
o conteúdo musical que produzem, reproduzem 
e ofertam ao público, pois é fato que a diversi-
dade de ritmos, melodias e harmonias musicais 
tem efeitos sobre o cérebro, corpo e perispírito, 
trazendo diversas sensações, reações fisiológicas 
e emoções agradáveis ou desagradáveis, desejá-
veis ou não, produzindo padrões vibratórios di-
versos transmitidos ao Espírito através do corpo 
sutil.

Allan Kardec nos diz na conclusão de O Livro 
dos Espíritos que há um “mundo invisível que nos 
cerca, nos acotovela constantemente e que [...] 
toma parte em tudo o que fazemos”2. É preciso 
então considerar que no ambiente da casa espí-
rita e, portanto, nos momentos musicais e artís-
ticos como um todo, também estarão presentes 
companheiros desprovidos das vestes físicas, 
quer porque se sentiram atraídos para lá, quer 
porque foram levados por amigos espirituais ou 
acompanhando os desencarnados, recebendo 
também as influências da música executada no 
plano físico, uma vez que o material que constitui 
os corpos espirituais de ambos os Espíritos, en-
carnados e desencarnados, é o mesmo, retirado 
da faixa de vibração do planeta em que estão in-
seridos. 

Ritmo e harmonia: poder sobre 

os seres e a natureza

A obra O Espiritismo na Arte de Léon Denis 
retrata o que ocorre na Espiritualidade no que se 
refere à arte e como a beleza se manifesta atra-
vés do artista encarnado na Terra sendo a música 
amplamente abordada. Denis, nesta obra, faz re-
ferência à origem da vibração sonora como uma 
2 KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos: Conclusão. Item 8. 1ª edi-
ção comemorativa. Rio de Janeiro: FEB, 2006. p. 637.
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manifestação da vida universal, sendo a música 
proveniente da harmonia universal, e se voltar-
mos o olhar sobre o primeiro capítulo do Evan-
gelho de João, em seus versículos iniciais onde 
retoma a criação do mundo – “no princípio era 
o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
era Deus3 –, podemos ponderar que a primeira 
energia criadora é sem dúvida o verbo ou som 
produzido ao ser emitido pelo comando criador.

[...] a vibração sonora, em si mes-
ma, é apenas uma manifestação 
da vida universal. Eis por que a mú-
sica desperta um eco nos recôndi-
tos da alma e nela reanima como 
que uma vaga lembrança dos céus 
profundos onde ela nasceu, onde 
ela viveu, onde ela reviverá!4 

A música, melhor do que a pala-
vra, representa o movimento, que 
é uma das leis da vida; eis por que 
a música é a própria voz do mundo 
superior.5

Nesta outra passagem da mesma obra, Léon 
Denis segue reforçando o poder criador do som, 
do ritmo e da harmonia que, atuando sobre a 
matéria fluídica e, portanto, sobre os seres e a 
natureza, atuam sobre os fluidos influenciando a 
saúde física.

O som, o ritmo e a harmonia são 
forças criadoras. Se pudéssemos 
calcular o poder das vibrações so-
noras, medir sua ação sobre a ma-

3 João 1:1.
4 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte: Parte VII. A Música. A Arte e 
a Mediunidade. O Poder Terapêutico da Arte Musical. 1ª edição. 
Rio de Janeiro: Léon Denis, 2007. Tradução de Albertina Escudeiro 
Sêco, p. 157.
5 ____ p. 145.

téria fluídica, seu modo de agru-
par os turbilhões de átomos, pe-
netraríamos em um dos segredos 
da energia espiritual.

Seu poder misterioso e soberano 
estende-se sobre todos os seres, 
sobre toda a natureza. Efetiva-
mente, a lei das vibrações harmô-
nicas rege toda a vida universal, 
todas as formas da arte, todas as 
criações do pensamento. Ela intro-
duz equilíbrio e ritmo em todas as 
coisas. Ela influi até sobre a saúde 
física por sua ação sobre os fluidos 
humanos.6

A música afeta o nosso corpo tanto de for-
ma direta, atuando nas células e órgãos, como de 
forma indireta, quando o som atua sobre as emo-
ções, influindo nos processos corporais e provo-
cando uma série de sensações. Música e cérebro 
são sistemas complexos, autônomos e interde-
pendentes, tendo a música, mais que qualquer 
outra expressão artística, uma representação 
neuropsicológica extensa através de seu efeito 
sobre a afetividade e as áreas que controlam nos-
sos impulsos e emoções.

Ao escutarmos uma música estimulamos a 
memória não verbal, percepções ligadas às áreas 
associativas cerebrais podem nos fazer lembrar de 
imagens, cheiros ou sabores. Além disso, a músi-
ca ativa as regiões responsáveis pelas funções de 
sequenciação e mímica que acompanham nossas 
reações corporais ao som e que nos fazem, por 
exemplo, tamborilar os dedos, bater com os pés ou 
movimentar o corpo ao ouvir determinada música.

A importância do ritmo e da harmonia sobre 
as nossas vidas é também uma preocupação dos 

6 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte: Parte VII. A Música. A Arte e 
a Mediunidade. O Poder Terapêutico da Arte Musical. 1ª edição. 
Rio de Janeiro: Léon Denis, 2007. Tradução de Albertina Escudeiro 
Sêco. p. 150. Grifos nossos.
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Espíritos superiores, o que é demonstrado no 
diálogo de Alcíone, Espírito evoluído de Sirius, 
com Antênio, entidade angelical, quando solicita 
sua reencarnação na Terra, porquanto nele cons-
tatamos serem o ritmo e a harmonia objetos de 
preocupação e atenção dos benfeitores espiri-
tuais, que estudam uma forma de levar à Terra os 
necessários elementos de inspiração aos artistas. 

– Anjo amigo, deliberei suplicar ao 
Senhor a permissão de voltar tem-
porariamente às tarefas terrenas.

– Como assim? Acaso todos nós per-
manecemos aqui impossibilitados 
de auxiliar o planeta terreno? Não 
estamos a serviço do Cristo, no afã 
espiritual de reerguer esse orbe?

– Explico-me: rogo a concessão de 
um corpo carnal, caso Jesus me 
conceda essa dádiva. [...]

– Mas, teus trabalhos no sistema 
de Sirius? Não estás cooperando 
com os benfeitores da Arte terreal? 
Acredito não vir longe a época de 
serem levados ao mundo terreno os 
necessários elementos de inspira-
ção, depois do resultado de tantos 
esforços para a solução de certos 
problemas do ritmo e da harmonia.

– Se possível desejaria interromper 
essas pesquisas que me falam gra-
tamente à alma, para retomá-las 
no porvir.7

 

A música e a saúde física

Vivemos num mundo rodeado de vibrações 
que obedecem às leis do ritmo. A música toma 

7 XAVIER, Francisco Cândido. Renúncia. Pelo Espírito André Luiz. 
21ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1994. p. 26.

assim um papel importante atuando sobre o indi-
víduo para conservar sua saúde e sua felicidade.

 O corpo humano é uma verdadeira orques-
tra e seus instrumentos são os próprios órgãos e 
estruturas, residindo no organismo do homem 
uma espontaneidade musical. As cordas vocais 
são emissoras do ritmo, o aparelho auditivo, re-
ceptor, os batimentos cardíacos do homem e 
outros seres vivos seguem uma periodicidade 
harmônica. É difícil encontrar uma única fração 
do corpo humano que não sofra a influência dos 
tons musicais. 

Ritmo é o movimento cíclico que obedece 
ao som ao ser, transmitido por um determinado 
meio, sendo determinado pelo seu andamento e 
pelo compasso, no transcorrer de uma emissão 
sonora. 

Como vimos, o corpo humano é vibração, 
cada um de seus órgãos vibra com diferentes no-
tas. Fácil então se torna compreender que o rit-
mo da música tem a capacidade de influenciar os 
ritmos do corpo, sendo por isso o elemento da 
música que exerce influência nos mais variados 
locais do nosso organismo, como por exemplo: 
liberação de hormônios nas glândulas e neuro-
transmissores no sistema nervoso central, pres-
são arterial, respiração, pulso, digestão, ondas 
cerebrais, movimentos corporais, etc. 

Dentre os vários componentes da 
música, consideramos que o mais 
importante é o ritmo, que está em 
todas as manifestações e ativida-
des dos seres que pululam pelo 
planeta, o sistema solar, as galá-
xias, o cosmo. Sejam eles anima-
dos ou inanimados, o ritmo está 
em cada coisa, pois nada é inerte; 
ele se constitui na estrutura básica 
para a formação das existências, 
da natureza inteira.8

8 CAMPADELLO, Pier. Musicoterapia na Autocura: Introdução. São 
Paulo: Maltese, 1995. p. 14.
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Harmonia é a ciência de combinar sons to-
cados simultaneamente de uma forma que soem 
bem, pois assim nosso sistema nervoso os traduz 
como algo agradável. Ela é inerentemente inte-
lectual e a encontramos em todo tipo de música, 
menos a puramente percussiva.

Para nosso sistema nervoso interpretar a me-
lodia e a harmonia da música, as ondas sonoras 
que chegam ao sistema auditivo devem ser tons, 
ou seja, ter comprimento definido (frequência 
determinada). Existem vários instrumentos que 
produzem tons: violão, piano, flauta, violino, etc. 
Outros instrumentos como chocalhos, pratos e 
tambores são úteis para acentuar o ritmo, pois 
não produzem harmonia nem melodia.

A música melodiosa e harmoniosa é forma-
da por tons que possuem altura e duração fixas. 
Estas proporcionam ao cérebro condições de des-
cobrir relações e proporções entre si e, assim, ir 
construindo um edifício musical. 

Quanto ao volume ou intensidade do som, 
sabe-se que acima de 90 decibéis as ondas ge-
radas são fortes, produzindo vibrações que são 
sentidas através de todo nosso corpo, na forma 
de impactos vibratórios e não apenas pelos ou-
vidos, na forma de sons. São então literalmente 
“sentidos” pelo organismo, afetando assim o fun-
cionamento dos órgãos internos e estimulando a 
liberação dos hormônios do estresse. 

Assim, um tempo musical que tenha mais 
ou menos o mesmo ritmo da pulsação cardíaca 
acalma; um ritmo mais acelerado gera excitação 
emocional por liberação na corrente sanguínea 
de substâncias químicas que excitam o organis-
mo, podendo levar à euforia e histeria, elevan-
do as pulsações cardíacas. Se a pessoa costuma 
ouvir essa música de forma frequente, por um 
determinado número de horas por dia, essa ex-
citação poderá se converter numa forma de de-
pendência. A música ambiente ajuda a reduzir a 
fadiga, reduz a tensão muscular e aumenta o ren-
dimento no trabalho. Em um ambiente musical 
agradável, ocorre um aumento de força muscular, 

enquanto que músicas desagradáveis provocam 
a diminuição. Melodias alegres em tom maior e 
andamento rápido aumentam a força muscular, 
podendo produzir até estados de euforia motora, 
o que justifica seu uso nas academias de ginásti-
ca para estimular a prática do exercício. Músicas 
lentas em tons menores provocam diminuição da 
energia muscular, o relaxamento, podendo indu-
zir ao sono, sendo, por exemplo, utilizadas para 
meditação e nos institutos de yoga.

Como a música é percebida 
pelo cérebro

O som é uma forma de energia que se pro-
paga através de ondas de compressão e descom-
pressão do ar. Quando essas ondas chegam aos 
nossos ouvidos, são transformadas no seu inte-
rior em impulsos elétricos que são conduzidos 
pelos nervos, por isso também são chamados 
de impulsos nervosos. A música é então um estí-
mulo exterior recebido e elaborado pelo cérebro 
envolvendo os dois hemisférios cerebrais. O he-
misfério direito é responsável pela percepção de 
altura, timbre, discriminação melódica e do con-
teúdo emocional da música. É o cérebro “emocio-
nal”, sede do inconsciente, da sensibilidade, das 
emoções e da criatividade e responsável pelo ra-
ciocínio analógico por imagem. Ao hemisfério es-
querdo compete a percepção de ritmos, métrica, 
duração, discriminação da tonalidade, harmonia, 
identificação semântica de melodias. É o cérebro 
“intelectual”, a sede da consciência, responsável 
pelo “raciocínio lógico e numérico”.

Podemos observar a extensa ligação exis-
tente entre a música e o cérebro, este aparelho 
maravilhoso e complexo, que levou André Luiz a 
dedicar muitas linhas em algumas de suas obras 
para descrever esse que é o aparelho de expres-
são dos sentimentos e pensamentos do Espírito. 
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Diz-nos o nobre amigo, na obra No Mundo Maior, 
psicografada por Francisco Xavier:

O cérebro real é aparelho dos 
mais complexos, em que o nosso 
“eu” reflete a vida. Através dele, 
sentimos os fenômenos exteriores 
segundo a nossa capacidade re-
ceptiva, que é determinada pela 
experiência; por isto, varia ele de 
criatura a criatura, em virtude da 
multiplicidade das posições na es-
cala evolutiva. [...] Cada individua-
lidade revela-o consoante o pro-
gresso efetivo realizado.9

O Espírito encontra no cérebro o 
gabinete de comando das ener-
gias que o servem, como aparelho 
de expressão dos seus sentimentos 
e pensamentos, com os quais, no 
regime de responsabilidade e de 
autoescolha, plasmará, no espaço 
e no tempo, o seu próprio caminho 
de ascensão para Deus.10

O estado de consciência
alterada

Estas sequências de ondas que chegam ao 
ouvido tomam diferentes circuitos nervosos para 
serem comparados, identificados, analisados no 
cérebro. Assim, sua passagem causa a despola-
rização desses circuitos que depois se restauram 
para poder receber as ondas seguintes. Se essas 

9 XAVIER, Francisco Cândido. No Mundo Maior: Cap. 4. Estudando 
o Cérebro. Pelo Espírito André Luiz. 13ª edição. Rio de Janeiro: 
FEB, 1986. p. 26.
10 XAVIER, Francisco Cândido. Evolução em Dois Mundos: Cap. 9. 
Evolução e Cérebro. Microcosmo Prodigioso. Pelo Espírito André 
Luiz. 1ª edição especial. Rio de Janeiro: FEB, 2003. p. 76.

ondas chegarem com uma frequência muito alta, 
alguns circuitos não têm tempo de se recuperar 
antes de chegarem as novas ondas, assim sua 
condução acaba bloqueada. Durante esse perío-
do em que a percepção está como suspensa, as 
vias de condução do hemisfério direito cerebral 
(cérebro emocional) continuam ativas e ele con-
tinua a ser estimulado por determinadas batidas. 
Enquanto isso, o hemisfério esquerdo cerebral 
(cérebro intelectual) está perturbado, desligado 
do mundo exterior. É o que chamamos de tran-
se ou estado de consciência alterada, no qual o 
cérebro intelectual está perturbado, desligado do 
mundo exterior, e o cérebro emocional está exci-
tado ao máximo. 

De todos os estímulos, o mais puro 
é a música, pois não cria nada de 
novo no indivíduo, mas intensifica, 
como se fosse uma espécie de res-
sonador, tudo aquilo que já existia 
nele. Se por um lado pode desper-
tar os mais nobres sentimentos, 
modificar seu humor, vencer a 
ansiedade, dominar a depressão, 
acalmar os impulsos, modificar a 
conduta, por outro lado poderá 
também favorecer a devoção exa-
gerada, a veneração fanática, a 
perda do contato com a realidade, 
a perda da consciência, a indução 
a estados hipnóticos.11

Música para o Espírito

André Luiz nos diz que é no cérebro que “ini-
cia-se o império da química espiritual”12 e descre-

11 CAMPADELLO, Pier. Musicoterapia na Autocura: Cap. 15. A In-
fluência da Música nas Civilizações e no Comportamento Huma-
no. Aspectos Psicológicos da Música. São Paulo: Maltese, 1995. 
p. 149.
12 XAVIER, Francisco Cândido. No Mundo Maior: Cap. 4. Estudan-
do o Cérebro. Pelo Espírito André Luiz. 13ª edição. Rio de Janeiro: 
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ve a consciência do ser encarnado como a mani-
festação resultante da interação entre Espírito e 
cérebro, mediada pelo perispírito, ou corpo es-
piritual, conforme compreendemos com a leitura 
do livro No Mundo Maior. 

Todas as expressões artísticas, entre elas a 
música, agem sobre o perispírito, o elo que liga o 
Espírito ao corpo. 

O perispírito serve de intermediá-
rio ao Espírito e ao corpo. É o ór-
gão de transmissão de todas as 
sensações. Relativamente às que 
vêm do exterior, pode-se dizer que 
o corpo recebe a impressão; o pe-
rispírito a transmite e o Espírito, 
que é o ser sensível e inteligente, a 
recebe. Quando o ato é de iniciati-
va do Espírito, pode dizer-se que o 
Espírito quer, o perispírito transmi-
te e o corpo executa.13

[...] O perispírito é o órgão sensi-
tivo do Espírito, por meio do qual 
este percebe coisas espirituais que 
escapam aos sentidos corpóreos. 
[...] O Espírito vê, ouve e sente, por 
todo o seu ser, tudo o que se en-
contra na esfera de irradiação do 
seu fluido perispirítico.14

De acordo com o trecho de A Gênese po-
demos refletir que, então, toda obra de arte, in-
clusive a música, é capaz de interagir na vibração 
do corpo espiritual, esteja o indivíduo encarna-
do ou não, visto que ela atua no campo do sen-
timento, provocando no espectador o senso de 
contemplação ao vivenciar um momento artísti-

FEB, 1986. p. 57.
13 KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 35ª edição. Rio de Janeiro: 
FEB, 2005. Primeira Parte, p. 45.
14 KARDEC, Allan. Os Fluidos. Cap. 14. Item 22. A Gênese. 39ª 
edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000. p. 288.

co. Sendo o perispírito o órgão sensitivo do Espí-
rito, tomando-se em conta a sua propriedade de 
“sensibilidade”, chegaremos ao mesmo entendi-
mento. 

Ao conhecimento da realidade do diálogo da 
música com o espectador dos dois planos da vida 
e o quanto a harmonia e o ritmo podem atuar so-
bre o corpo espiritual de ambos, há ainda aspec-
tos importantes a serem acrescentados. Trata-se 
do conteúdo das composições, ou letra, e da in-
tenção que o autor coloca em sua composição, 
o que diferencia e caracteriza a música indicada 
com o título de música espírita. Essa percepção 
teve sua origem em Kardec quando indicou que 
a Arte Espírita seria aquela cuja criação artística 
buscaria suas fontes de inspiração nos conteúdos 
espíritas. 

Reportemo-nos a André Luiz, na obra Meca-
nismos da Mediunidade, quando compara a indu-
ção magnética conhecida pela física – que consis-
te na transferência de características de um cor-
po eletrificado a outro – com a indução mental, 
que ocorre entre dois indivíduos que transmitem 
e recebem impressões entre si:

[…] no reino dos poderes mentais a 
indução exprime processo idêntico, 
porquanto a corrente mental é sus-
cetível de reproduzir as suas pró-
prias peculiaridades em outra cor-
rente mental que se lhe sintonize.15

Uma conversação, essa ou aque-
la leitura, a contemplação de um 
quadro, a ideia voltada para certo 
assunto, um espetáculo artístico, 
uma visita efetuada ou recebida, 
um conselho ou uma opinião re-
presentam agentes de indução, 
que variam segundo a natureza 
que lhes é característica, com re-

15 XAVIER, Francisco Cândido. Mecanismos da Mediunidade. Pelo 
Espírito André Luiz. 10ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1973. p. 41.
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sultados tanto mais amplos quan-
to maior se faça a fixação mental 
ao redor deles.16

André, ao se referir ao espetáculo artístico, dei-
xa claro que, seja ele musical ou de qualquer outra 
modalidade, tem a possibilidade de ser instrumen-
to irradiador e indutor do espectador, alterando 
padrões vibratórios mentais. Resta-nos a pergunta: 
Que padrão vibratório desejamos induzir, através 
da fixação mental, naqueles que nos ouvem? 

Disse o apóstolo dos gentios: “tudo me é líci-
to, mas nem tudo me convém”.17 Cabe aos traba-
lhadores espíritas que jornadeiam nesta tarefa de 
tocar os corações através da música a consciên-
cia de suas responsabilidades, buscando através 
do bom senso, do estudo, do esforço pessoal em 
busca de sua iluminação interior e da sintonia 
com a Espiritualidade, serem instrumentos de ir-
radiação ao bem. 
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Nós somos as florzinhas
De um jardim cheio de luz

A Terra é o canteiro 
E o jardineiro é Jesus!

Esses botões de agora 
São as flores do porvir

Que aprendem no Evangelho 
A nosso Senhor servir.1

(Compositor desconhecido) 

1 Música cantada na época em que a autora participava da evan-
gelização infantil. 

Em busca de algo que exprimisse a relevância 
da arte para as crianças, por um instante busquei 
na memória guardada no tempo as lembranças 
da evangelização da minha infância. Em meio a 
tantas imagens, recordei-me do Centro Espírita 
Luz e Vida2, aonde todos os domingos meus pais 
me levavam para participar da evangelização in-
fantil. Me vi com, aproximadamente, cinco anos 
de idade na salinha de evangelização em meio a 
outras crianças com a mesma faixa etária, e não 
demorou muito para que o meu coração “ouvis-
se” a música que cantávamos3, lembrando-me 
espontaneamente de todo o texto e melodia. A 
canção entoada com gestos infantis em ambien-
te de alegria e confiança marcava para sempre a 
minha alma. 

A arte é, em sua expressão maior, a criação 

do belo e do bom. É a busca da perfeição divina, 

em que o Espírito interage com as energias que 

vibram no universo, aproximando-se do Criador 

em processo de espiritualização do ser. 

Segundo Léon Denis, “o objetivo essencial da 

arte é a busca e a realização da beleza; é, ao mes-

mo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é 

a fonte primeira e a realização perfeita da beleza 

física e moral”4.

A arte em sua dimensão estética é um convi-

te à sensibilização e às forças criadoras, e “quan-

do bem compreendida é um poderoso meio de 

elevação e de renovação”5.

Para além do seu papel estético, fundamen-

tal na fruição artística e no desenvolvimento de 

habilidades técnicas, linguagens, interações e 

expressões diversas, a arte pode ser vista na sua 

2 Goiânia – Goiás. 
3 Música da epígrafe. 
4 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
CELD, 2014. p. 19.
5 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
CELD, 2014. p. 33.



integralidade quando a compreendemos em seu 

papel evangelizador, que é, em sua essência, a 

educação do ser espiritual.

Neste sentido, evangelização e arte se encon-

tram e se integram como poderosas ferramentas 

de sensibilização e transformação moral para o 

Espírito em evolução. 

O belo e o bom na

evangelização da infância 

Vianna de Carvalho sinaliza que a arte tem 

como finalidade a promoção do ser humano aos pá-

ramos da espiritualidade, e que “graças à sua contri-

buição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o 

agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz 

se redescobre, e todos os outros indivíduos se as-

cendem na direção dos Grandes Cimos”6.

Em consonância, a evangelização tem como 

base a mobilização do Espírito reencarnante, 

especialmente na fase da infância, acionando-o 

com experiências transformadoras na construção 

de novas memórias. É, portanto, um processo de 

reeducação espiritual, em que as experiências 

inesquecíveis possibilitam a construção de novos 

sentimentos e pensamentos, e por efeito novas 

concepções e interações com o mundo.

Neste sentido, para que as vivências evange-

lizadoras sejam marcantes para o espírito e per-

maneçam registradas em sua memória espiritual, 

é preciso que elas sejam capazes de acessar a 

emoção, tal como propõe a arte.

Segundo o professor e pesquisador america-

no Francisco Mora, “é preciso acender uma emo-
6 FRANCO, Divaldo P. Atualidade do Pensamento Espírita. Por 
Vianna de Carvalho. 3ª edição. Salvador: LEAL, 2002. p. 126. 

ção no aluno, que é a base mais importante sobre 
a qual se apoiam os processos de aprendizagem e 

memória. As emoções servem para armazenar e 

recordar de uma forma mais eficaz”7.

Quando a alma vibra, consegue-se mobilizar 

o eu mais profundo, tomar consciência de si mes-

mo, abrindo-se para a descoberta de novos cami-

nhos do ser, pensar e agir. 

Léon Denis esclarece na obra O Problema do 
Ser, do Destino e da Dor que “a alma oculta pro-

fundezas onde o pensamento raras vezes desce, 

[...] aí dormem as potências ocultas, que espe-

ram nosso chamamento para emergirem e apare-

cerem. [...] É necessário o choque das provações, 

as horas tristes e desoladas para fazer-lhe com-

preender a fragilidade das coisas externas e en-

caminhá-lo ao estudo de si mesmo, para a desco-

berta de suas verdadeiras riquezas espirituais”8.

É necessário que a emoção nos toque para 

que haja a descoberta de nós mesmos. E é por 

isso que a arte nos toca tão profundamente, pois, 

carregada de emoção, descobre acessos que o 

pensamento ou intelecto não conseguem atingir, 

mobilizando conteúdos internos que nos auxi-

liam no processo de autoconhecimento e reno-

vação educativa. 

Teatro 

Ao propormos um teatro na evangelização, 

por exemplo, para além de ser uma experiência 

estética ou meramente técnica, a dramatização 

com as crianças tem imenso alcance educativo, 

7 MORA, Francisco. Revista Prosa, Verso e Arte. Disponível em 
https://www.revistaprosaversoearte.com/o-cerebro-precisa-se-
-emocionar-para-aprender-francisco-mora/ em 21/12/2018. 
8 DENIS, Léon. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. 16ª edi-
ção. Rio de Janeiro: FEB, 1991. p. 359. 
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não apenas por possibilitar que múltiplas emo-

ções aflorem quando da performance em públi-

co, tornando este momento inesquecível, mas, 

sobretudo, por propiciar que o espírito edifique 

novos sentimentos, pensamentos e até mesmo 

ações, a partir do personagem interpretado. 

Nesta direção, Léon Denis assegura que o 

teatro é “poderoso meio de educação intelectual 

e moral, pela elevação dos pensamentos, dos 

sentimentos, pelos nobres exemplos postos dian-

te do público”9.

Ao atuar em determinado papel, a criança 

coloca-se no lugar do outro e tem a oportunida-

de de vivenciar as características do personagem, 

possibilitando reflexões e aprendizados com a 

experiência cênica. Se é uma criança muito impa-

ciente ou agressiva, desempenhar o papel de um 

personagem calmo e sereno pode auxiliá-la na 

descoberta de recursos internos de pacificação e 

serenidade, que não saberia reconhecer sem que 

tivesse experimentado. 

A interpretação teatral pode ser também 

uma experiência coletiva que promove “a inte-

gração entre as crianças e vivências de valores 

como cooperação, colaboração e respeito às dife-

renças, os quais permitirão à criança experiências 

de solidariedade, responsabilidade e compromis-

so para consigo e com os outros”10.

Música

Da mesma forma, a música pode funcionar 

como recurso inigualável na educação do espíri-

to, pois acessa as fibras da alma, desperta senti-
9 Idem. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: CELD, 
2014. p. 83. 
10 Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância. 
Brasília: FEB, 2016. p. 69. 

mentos e emoções, tornando permanente a assi-

milação dos conhecimentos e aprendizados. 

Em Obras Póstumas, o Espírito Rossini afirma 

que “a influência da música sobre a alma, sobre 

o seu progresso moral é reconhecida por todo 

mundo [...] a harmonia coloca a alma sob o po-

der de um sentimento que a desmaterializa. Tal 

sentimento existe em certo grau, mas desenvol-

ve-se sob a ação de um sentimento similar mais 

elevado. Aquele que esteja desprovido de tal sen-

timento é conduzido gradativamente a adquiri-

-lo: acaba deixando-se penetrar por ele e arrastar 

ao mundo ideal, onde esquece, por instantes, os 

prazeres inferiores que prefere à divina harmo-

nia”11.

Por isso, nas atividades de evangelização da 

infância e da juventude é unânime o reconheci-

mento da música como elemento evangelizador 

na integração e harmonização, compondo muitos 

momentos da rotina das casas espíritas. 

É bastante utilizada nos momentos de alegria 

cristã em que as melodias e gestos incentivam à 

descontração e socialização de crianças e jovens; 

é também reconhecida em sua função harmoni-

zadora quando são propostas músicas mais len-

tas e melodiosas, a fim de acalmar as agitações 

do momento; é ainda amplamente usada nas te-

máticas doutrinárias com as crianças. 

No campo científico, a música é também re-

conhecida como potencializadora do desenvol-

vimento humano em sua integralidade, sendo 

tema presente na área de pesquisa e estudos so-

bre cognição, linguagem, socialização, criativida-

de e ação terapêutica. 

No que se refere à dimensão educativa da mú-

sica, há outros aspectos a serem considerados. O 

primeiro deles se refere à construção textual. 

11 KARDEC, Allan. Obras Póstumas. Brasília: FEB, 2016. p. 167. 
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Não raro observamos evangelizadores bus-

cando por músicas do cancioneiro popular ou 

mídia infantil, muitas vezes sem conteúdo doutri-

nário ou mesmo com repertório que não agrega 

nenhum aprendizado à criança, alegando serem 

“mais alegrinhas” ou que as crianças gostam mais 

ou, ainda, que faltam opções e há dificuldade na 

aquisição de repertório apropriado para a temá-

tica trabalhada na evangelização. 

Não se pretende, aqui, julgar a qualidade 

desta ou daquela música. A reflexão aqui apre-

sentada é sobre aproveitar a valiosa oportuni-

dade de educação moral por meio da canção, 

compreendendo que uma atividade evangeliza-

dora que se propõe a edificar o bem nos cora-

ções das crianças e jovens no processo evolutivo 

não pode prescindir de repertório de qualidade 

espiritual. 

Léon Denis esclarece que “o fenômeno so-

noro [...] leva a alma, em suas grandes ondas, 

sempre mais longe, sempre mais alto, no mun-

do ideal, e nela desperta sensações tão delica-

das quanto profundas, que a preparam para as 

alegrias e os êxtases da vida superior. Porém, se 

unida a palavras malsãs, a música não é mais do 

que um instrumento de perversão, um veículo de 

torpeza que precipita a alma nas baixas sensua-

lidades, e aí encontra-se uma das causas da cor-

rupção dos costumes da época atual”12.

Portanto, é imprescindível que, nas ativida-

des de evangelização na casa espírita, o texto 

musical seja condizente com a proposta evange-

lizadora, que a letra da música tenha abordagem 

realmente educativa, que faça sentido à criança e 

seja revestida de linguagem simples e apropriada 

à infância, de maneira a contemplar com clare-

za o conteúdo doutrinário pretendido, para que 

12 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
CELD, 2014. p. 112. 

promova no ouvinte um crescimento espiritual 

qualitativo a cada experiência musical. 

Quando cantamos a música abaixo com as 

crianças, propiciamos que a essência da mensa-

gem de Jesus seja eternizada em seus corações.

Quando eu faço o bem, eu abraço a Jesus.
E é neste abraço que eu faço o bem. 

Quando ajudo alguém eu abraço a Jesus,
E é neste abraço que eu ajudo alguém.13

A música é um convite ao bem, ao abraço, ao 

servir, à prática da caridade, e a melodia é a cha-

ve que abrirá as portas da sensibilidade para que 

o roteiro do Evangelho, descrito na música, seja 

assimilado e se torne memória espiritual. É desta 

forma que a lei divina é acordada, tornando-se 

consciência do Espírito. 

Outro aspecto relevante é a composição mu-

sical. 

Estudos e pesquisas indicam que a música é 

também um fenômeno físico, pois faz vibrar as 

células, assim como um carro de som intenso 

quando passa na rua faz vibrar os vidros e pare-

des das nossas casas. 

Segundo a psicofarmacologista americana 

Candace Pert14, “as células ressoam com as subs-

tâncias químicas internas que seu corpo fabrica, 

com as emoções que você sente, e também com 

os sons que você ouve”.

A música, que é vibração, interage direta-

mente com as moléculas da emoção, onde a fre-

quência vibracional das notas volta-se ao receptor 

13 Trecho da Música: Abraço a Jesus. Compositor: João Gualberto.
14 PERT, C.; MARRIOT, N. Conexão Mente Corpo Espírito. ProLi-
bera Editora. São Paulo, 2009. In: PRADA, Irvênia. O Espírito em 
Ação: Integrando Cérebro, Mente e Citoplasma. p. 4. Disponível 
em http://irveniaprada.com.br/dow/SITE%20-%20ESPIRITIS-
MO%20-%20TEXTOS/16-ESPIRITOEMACAO.doc em 21/12/2018. 
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acionando as atividades celulares, podendo cau-

sar mudanças pelo corpo todo como: aumento ou 

equilíbrio do metabolismo; aceleração da respira-

ção ou diminuição da sua regularidade; mudanças 

no volume de sangue, pulsação e pressão; inter-

ferência na receptividade sensorial; influência na 

digestão, nas secreções e nas redes neurológicas. 

Léon Denis alerta que “o som, o ritmo, a har-

monia são forças criadoras. Se nós pudéssemos 

calcular o poder das vibrações sonoras, avaliar 

sua ação sobre a matéria fluídica, sua forma de 

agrupar os turbilhões de átomos, chegaríamos a 

um dos segredos da energia espiritual”15.

Portanto, dependendo do repertório esco-

lhido, estaremos promovendo o equilíbrio ou o 

desequilíbrio do organismo físico e, consequen-

temente, do ser espiritual. Melodias e ritmos 

precisam ser apropriados e coerentes com os ob-

jetivos propostos pela evangelização para que a 

mensagem espírita seja resguardada. 

15 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
CELD, 2014. p. 107

Emmanuel, por sua vez, salienta: “deixa que 

teu coração voe, além do horizonte, nas asas da 

música sublime que verte do Céu à Terra, a fim de 

conduzir-te da Terra ao Céu. [...] Cede à cariciosa 

influência da melodia que te impele à distância da 

sombra, para que a luz te purifique, pois a música 

que te eleva a emoção e te descerra a grandeza 

da vida significa, entre os homens, a mensagem 

permanente de Deus”16.

16 XAVIER, Francisco C. Trilha de Luz. Por Emmanuel. Araras, SP: 
IDE, 1990. p. 13. 
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Com relação ao ritmo, estudos apontam que 

ritmos mais pesados, com intensa instrumenta-

ção percussiva, em volume sonoro excessivo, po-

dem ter impacto na saúde e no bem-estar do cor-

po físico, causando desajustes no organismo. De 

acordo com a pesquisa de John Diamond (1979), 

a batida anapéstica suspensa17 característica do 

estilo heavy metal vai contra o ritmo natural da 

fisiologia humana, podendo afetar o coração e a 

pressão sanguínea. A superestimulação de adre-

nalina pode ocasionar a queda da dose de açúcar 

no sangue, afetando o cérebro e, consequente-

mente, o corpo, que fica em estado de alerta e 

confusão. 

Para além da repercussão orgânica e espiri-

tual, o ritmo denso e a percussão exagerada cau-

sam grande intensidade sonora, impedindo que 

a mensagem espírita seja compreendida. A ins-

trumentação rítmica passa a ser o foco principal, 

sobrepondo-se ao texto da música. Neste contex-

to, questiona-se o alcance educativo da música, 

pois ao se ofuscar a mensagem, impede-se que 

a essência doutrinária seja compreendida e assi-

milada em sua totalidade, perdendo, assim, sua 

função principal. 

Esta ponderação é livre de qualquer julga-

mento estético quanto ao estilo ou gosto musical. 

A reflexão que se faz aqui é sobre os tipos e mo-

dos de se apresentar a música na evangelização, 

a fim de que a mensagem espírita seja preserva-

da, bem como sua função educativa. 

Nesta perspectiva, o Espírito Rossini ressalta 

que “a música é essencialmente moralizadora, 

uma vez que traz a harmonia às almas e que a 

harmonia as eleva e engrandece. [...] A música 

exerce salutar influência sobre a alma e a alma 

que a concebe também exerce influência sobre 

17 Ritmo com batida alternante em contraponto rítmico, muito 
utilizado no rock da década de 60 e estilo heavy metal.

a música. A alma virtuosa, que nutre a paixão do 

bem, do belo, do grandioso e que adquiriu har-

monia, produzirá obras-primas capazes de pene-

trar as mais endurecidas almas e comovê-las”18.

Deste modo, mesmo com objetivos claros de 

motivar, sensibilizar, melhor fixar conteúdos, esti-

mular a criatividade e o movi-

mento, integrar a criança 

consigo, com o outro 

e com o mundo, a 

música na evan-

gelização pre-

18 KARDEC, Al-
lan. Obras Pós-
tumas. FEB, 
2016. p. 167.
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cisa ser bem compreendida para que cumpra seu 

papel evangelizador. 

Dança

Outra atividade artística de grande valor é 

a dança. Na perspectiva educativa do desenvol-

vimento infantil, a performance corporal alia os 

aspectos físicos, afetivos e cognitivos, e acrescen-

tamos ainda, espirituais. 

O corpo físico é base para as experiências 

do Espírito reencarnado neste planeta, e quanto 

mais em harmonia ele estiver, mais pacífica pode 

se tornar a existência corpórea. É neste sentido 

que a dança atua integrando múltiplos aprendiza-

dos, físicos e espirituais, no que tange ao aprimo-

ramento da consciência corporal, da relação do 

corpo com o espaço e com os ritmos, à flexibilida-

de e equilíbrio da energia, à construção criativa 

em gestos e expressividade, ao autoconhecimen-

to e exteriorização dos movimentos da alma. 

Entre ritmos e melodias, o movimento ex-

pressivo da dança possibilita a transcendência 

dos anseios e potenciais do ser espiritual, expan-

dindo seu mundo interior em integração efetiva 

entre corpo e alma na assimilação da mensagem 

doutrinária. 

Portanto, ao inserirmos danças e movimen-

tos corporais na evangelização espírita como 

atividades artísticas mediadoras do conteúdo 

doutrinário, estaremos propiciando às crianças 

experiências significativas que vão ao encontro 

da intensa movimentação característica da fase 

infantil e que promovem aprendizagem e trans-

formação espiritual. 

Poesia

A poesia também cumpre papel relevante na 

educação do ser. É uma das artes mais tradicio-

nais da linguagem humana, que com fins estéti-

cos enriquece a sensibilidade para o surgimento 

da poética no mundo, nas artes e nas palavras. 

Meu senhor, sábio dos sábios,
Pai de toda criação,

Põe a doçura em meus lábios
E a fé no meu coração.

Sol de amor que me conduz,
Na vida em que me agasalho.

Enche os meus olhos de luz,
E as minhas mãos de trabalho.19

O convívio com a poesia favorece o interesse 

pela literatura, leitura poética e produção de tex-

tos. A rima, o ritmo e a sonoridade são elementos 

poéticos que fazem transparecer a musicalidade 

do texto aproximando o ser espiritual da mensa-

gem evangelizadora. 

Léon Denis nos esclarece que “a poesia, na 

realidade, é apenas uma forma de música. Ela é 

submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, 

que são as leis da vida em seus estados superio-

res”20.

Neste sentido, quando ofertamos momentos 

de poesia na evangelização com a participação 

ativa das crianças, além da mensagem doutriná-

ria, propiciamos o envolvimento do corpo e da 

alma em construção poética do saber espiritual, 

onde o cantar das palavras e a recitação métrica 
19 Trecho da poesia de João de Deus.
20 DENIS, Léon. O Espiritismo na Arte. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
CELD, 2014. p. 85.
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em linguagem rítmica sensibilizam o Espírito para 

a consciência de sua integralidade e potenciais 

adormecidos.

Artes plásticas

Para além da rítmica e musicalidade, as artes 

plásticas, do mesmo modo, são excelentes ferra-

mentas educativas. A criação e combinação de 

formas, cores e texturas são expressões múltiplas 

da criatividade do Espírito no processo de cons-

trução artística. 

De acordo com o documento Orientação 

para Ação Evangelizadora Espírita da In-

fância, “a energia e o potencial criativo 

são características básicas da infância, e 

a arte proporciona experiências de lin-

guagem e manifestação do pensamento 

e do sentimento por diferentes formas 

e expressões, quais sejam: dramáticas, 

corporais, musicais, literárias e plásticas, 

atendendo aos diferentes interesses das 

crianças. Nesse contexto, o desenho, a 

música, a pintura, a colagem, dentre ou-

tras expressões artísticas, representam 

atividades essencialmente lúdicas para as 

crianças, com significado não apenas no 

produto finalizado, mas especialmente no 

processo de criação e construção”21.

Sendo assim, as artes plásticas são atividades 

pedagógicas que ensejam o desabrochar dos ca-

nais criativos superiores do Espírito e que podem 

servir também como cenário para se conhecer a 

criança, auxiliando pais e evangelizadores a per-

ceberem melhor as características do Espírito 

21 Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Infância. 
FEB, 2016. p. 69. 

reencarnante, bem como os caminhos indicativos 

para sua educação moral.

A criatividade é uma potência do Espírito que 

precisa ser ativada e estimulada desde cedo com 

as experiências na infância. Quando oferecemos 

algo já formatado e estruturado como um dese-

nho pronto para a criança pintar ou uso de formas 

e cores padronizadas para que ela reproduza, li-

mitamos o potencial criativo que a aproxima da 

essência divina, e mais ainda, estamos impedin-

do que ela exerça sua autonomia e se descubra 

no processo artístico. 

Na simplicidade de um desenho livre realiza-

do em sala como fixação do conteúdo doutrinário 

pode-se identificar conflitos, potencialidades e 

desafios do Espírito, facilitando a mediação evan-

gelizadora.

O evangelizador artista 

É papel do evangelizador mediar o fazer ar-

tístico com as crianças. Ao evangelizador cabe 

orientar a criatividade do Espírito para os canais 

superiores da vida. Contudo, muitos de nós con-

cordam com a relevância da arte, mas encontram 

dificuldades em integrá-la ao plano de atividades 

evangelizadoras. Por que isso acontece? 

Educar é uma arte e o seu maior propósito é 

a transformação espiritual de todos os envolvidos 

no processo educativo. Evangelizadores, crianças 

e famílias se encontram no palco da vida para 

ajustes e aprimoramentos necessários à marcha 

evolutiva do Espírito. É um encontro de almas que 

se transformam no percurso das reencarnações. 

Neste sentido, se compreendemos a arte 

como elemento evangelizador fundamental nas 
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práticas com as crianças, é preciso que ela tam-

bém faça parte de nós. 

Não é apenas a criança que deve ser sensibi-

lizada com música, teatro, desenho ou poesia. É 

imprescindível que o evangelizador se desenvol-

va na sensibilidade, no gosto pela arte, no senso 

estético e na criatividade, movimentando seus 

recursos internos para sua efetiva educação. 

Não estamos afirmando que o evangeliza-

dor deva se especializar como artista profissio-

nal para poder evangelizar, e sim que ele deve 

incluir a arte em sua vida. Ouvir música e recitar 

poesias, cantar e dançar, dramatizar e pintar são 

vivências artísticas que dão sentido ao plano de 

atividades da evangelização e fazem pontes com 

as crianças, ampliando as habilidades e a criativi-

dade do evangelizador. 

Ser evangelizador é ser a boa notícia. É tam-

bém transformar-se com ela. A arte necessita ser 

sentida e vivenciada pelo evangelizador para que 

seja seu próprio recurso educativo e possa mani-

festar-se na prática com as crianças.

Nesta perspectiva, incluímos também a casa 

espírita que deve ampliar sua compreensão no 

que diz respeito à importância da arte na evan-

gelização. É fundamental que a casa espírita fa-

voreça e incentive a arte com crianças e jovens 

na evangelização. Compartilhar espaços para 

apresentações artísticas em reuniões públicas e 

comemorações, incentivar o canto acompanhado 

por instrumentos musicais, disponibilizar recur-

sos para a aquisição de materiais artísticos, quan-

do necessário, são algumas das ações de apoio e 

incentivo à arte na evangelização da instituição 

espírita. 

Enfim, a arte na evangelização tem imenso 

valor para todos os envolvidos na ação educativa. 

É atividade criadora que religa a criatura ao Cria-

dor. É poderoso instrumento de sensibilização, 

integração, assimilação do conhecimento espírita 

e educação dos sentimentos, canalizando os im-

pulsos da alma para o belo e para o bem.
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ALMA DE ARTISTA
Maria Dolores*

Deus te abençoe, alma querida e bela,
Na arte a que te dás por luz constantemente acesa
Para exaltar cultura e sentimento,
Aprimorando a Natureza.

Deus te engrandeça no ideal sublime
De usar gesto e palavra, rima e cor,
Ritmo e som, beleza e movimento,
Promovendo na Terra a construção do amor.

Deus te guie nas horas ensombradas,
Quando tudo pareça luta e prova,
Fazendo-se sentir que o sofrimento
É uma força do Céu que nos guarda e renova.

Quando a tristeza venha anuviar-te os dias,
Pensa que Deus criou, em toda parte,
A fim de iluminar os processos da vida,
As interpretações e as maravilhas da arte.

Ninhos e fontes cantam melodias,
Sem que possas medi-las ou entendê-las,
Fita a decoração dos montes e dos vales,
Brilham joias no chão, no céu bailam estrelas.

O firmamento é um palco em dimensões enormes,
Onde o arco-íris é uma prece em cores
E, marginalizando a estrada em que transitas,
O vento rege a dança mística das flores.

Alma querida, nunca desfaleças,
Por maior tua dor, alteia-te e mantém
A vocação de amar e de servir,
Na divina extensão da seara do bem.

Nas mais altas visões em que caminhas,
Que o teu sonho se eleve e amplamente ressoe!...
Alma de artista, gênio, luz, trabalho,
Deus te inspire e abençoe.

* XAVIER, Francisco Cândido. Coração e Vida. Por Maria Dolores.



Federação Espírita do RS 55



Dançando
com a Alma

Denize de Lucena1

Em certa ocasião, proferindo uma palestra sobre Francisco de 
Assis, o orador e médium baiano Divaldo Franco contou a história a 
seguir, que relato ao amigo leitor, com a liberdade de usar de minhas 
próprias palavras, uma vez que já se passam alguns anos do aconte-
cido:

Dizem que Francisco de Assis, sendo compreensível com todos, 
exigia muito de si mesmo e, costumeiramente, era o primeiro a le-
vantar e o último a deitar-se. Em certa ocasião, Frei Leão, perceben-
do o esgotamento de Francisco e sabendo que relutaria ao descanso, 
embora merecido, pensou em uma estratégia que lhe tocasse o co-
ração, e assim o fez:

– Irmão Francisco, preciso de sua ajuda para salvar um animal 
indefeso contra os maus-tratos de seu dono. 

Logo Francisco desejou saber do que se tratava e Frei Leão con-
tinuou:

1 Licenciada em Arte e Pedagogia. Uma das fundadoras do Eterna Lumo, Grupo de Dança Espírita/PR. Membro da Associação Brasileira 
de Artistas Espíritas.

A
R

TI
G

O

56 A Reencarnação 455



Federação Espírita do RS 57

– Existe um burrinho. Ele está muito velho 
e cansado, mas seu dono o obriga a trabalhar, 
quase dia e noite. Mal lhe dá tempo para uma re-
feição e, às vezes, nem mesmo um pouco d’água 
para lhe mitigar a sede. Temo que o burrinho não 
aguente por muito tempo mais.

Francisco, tomado de piedade, quis saber 
quem era e onde morava este homem, pois iria 
imediatamente falar-lhe, em favor do pobre ani-
mal.

Adoçando ainda mais a voz, Frei Leão expli-
cou:

– Irmão Francisco, perdoe-me, mas o dono 
deste animal é o senhor mesmo e o burrinho, a 
que me refiro, é o seu corpo.

Conta Divaldo que, no mesmo momento, 
Francisco abraçou-se, e acariciando-se disse:

– Oh, meu pobre burrinho!!! Me perdoe!!!

Inicia-se com esta história porque por muito 
tempo, em virtude de crenças religiosas, vários 
homens e mulheres aceitaram que a conquista 
do Paraíso se daria pelos maus-tratos infligidos 
ao corpo. Ancorados no conceito de que “a carne 
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é fraca”, entendeu-se por culpabilizar o corpo pe-
los desatinos que se cometia. 

O Livro dos Espíritos vem arrancar a âncora 
deste conceito apresentando o Homem em sua 
dupla natureza: “pelo corpo, participa da nature-
za dos animais, cujos instintos lhes são comuns; 
pela alma, participa da natureza dos Espíritos. 
[Concluindo-se que] “A alma é um Espírito encar-
nado, sendo o corpo apenas o seu envoltório” (1).

Nas sessões de 13 e 20 de janeiro de 1860 
(2), registradas no Boletim da Sociedade Parisien-
se de Estudos Espíritas, publicado com o nome de 
Revista Espírita, Allan Kardec informa sobre um 
Espírito que se comunica e a quem dá o nome de 
Espírito Dançarino. 

Além do inusitado descrito, esta passagem 
revela uma importante informação: os Espíritos 
desencarnados continuam ligados aos interesses 
que possuíam quando “vivos”. Uma vez que não 
perdem as conquistas que adquiriram, suas expe-
riências são patrimônio inalienável. Resta, no en-
tanto, saber se adquiriram conquistas relevantes 
ao seu progresso como seres imortais.

O Espírito de Paulo, apóstolo, em mensagem 
imortalizada em O Livro dos Espíritos, nos diz que 
o “[...] objetivo da criação [...] consiste no culto 
harmonioso do belo, [e] do bem [...], sendo o gra-
vitar para a unidade divina o fim da Humanidade” 
(3). Fim que alcança na sucessão dos processos 
reencarnatórios. No entanto, como desenvolver 
os atributos que nos aproximam de Deus nestes 
processos? Como angariar as conquistas relevan-
tes para o Ser Imortal que somos?

Voltando ao Espírito Dançarino, seria com-
preensível esperar que não apenas mantives-
se seu interesse pela dança, mas que mesmo a 
desejasse executá-la, uma vez que a dança é um 
elemento fortemente presente na cultura perua-
na, de onde procedia.

André Luiz, Espírito conhecido entre muitos 
espíritas em virtude de sua obra trazida a públi-
co pela psicografia do médium Francisco Cândi-

do Xavier, também desejou, assim que se viu em 
condições melhores, tornar a exercer sua profis-
são de médico.

Como relatado por ele mesmo em sua obra 
Nosso Lar, André Luiz, embora médico, necessi-
tou de longo estágio para que pudesse continuar 
suas atividades na medicina, uma vez que seus 
tesouros espirituais eram escassos e seus conhe-
cimentos médicos restavam restritos ao Ser ma-
terial, finito. Nada conquistara que o habilitasse 
para jornadas na medicina divina, na medicina 
universal.

Sabe-se hoje, pelos conhecimentos da Dou-
trina Espírita, que o Espírito, ao reencarnar, passa 
pelas experiências que estão em acordo com o 
seu progresso moral e suas necessidades. Desta 
forma, como a família, a profissão e as atividades 
por ele exercidas também lhe servem ao mesmo 
fim, qual seja, o de o tornar uma pessoa melhor, 
lapidando-lhe o Ser para o progresso constante 
de evolução. Contudo, quantos verdadeiramente 
podem dizer que, em suas atividades e profissão, 
estão amealhando relevantes conquistas para a 
imortalidade?

No corpo encontra-se o repositório das expe-
riências vividas, a biblioteca viva de toda a jor-
nada empreendida pelo Espírito no seu caminho 
evolutivo. Sendo seu aliado instrumento neste 
mister, o corpo possui registradas todas as con-
quistas como todos os deslizes a que haverá de 
corrigir, bastando, para isto, que se saiba respei-
tá-lo e ouvi-lo, como a um sábio professor.

Há que se considerar que, reconhecendo a 
relevância do processo reencarnatório para a 
evolução do Espírito, igualmente há de se reco-
nhecer o papel essencial do corpo neste proces-
so, uma vez que constitui a única distinção entre 
reencarnados e desencarnados.

Em uma das mais importantes obras da Dou-
trina Espírita no Brasil, Memórias de um Suicida, 
psicografada pela médium Yvonne do Amaral 
Pereira, o Espírito do escritor português Camilo 
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Castelo Branco relata que, em excursão de apri-
moramento, concluída a fase mais crítica de seu 
tratamento após seu resgate do Vale dos Suici-
das, e encontrando-se em condições melhores, 
esteve em visita de estudos aos departamentos 
da Colônia Maria de Nazaré. A obra é vastíssima 
e não haveria espaço nestas linhas para detalhes, 
contudo, citaremos apenas a visita de Camilo à 
seção de planejamento de corpos físicos (4). Ali, 
junto com outros companheiros, teve acesso aos 
cuidados e preparativos que são realizados para 
a definição do corpo que o Espírito receberá em 
sua próxima reencarnação.

Camilo se admira da beleza e perfeição do 
corpo original em comparação com o estado de-
plorável que muitas vezes o Espírito é compun-
gido a vergar, em função das enfermidades que 
ocasionou em seu perispírito e que, agora, são 
impressas nos caracteres do Ser, transferindo 
para o futuro corpo físico as deformidades, físicas 
e morais, que esculpiu em si mesmo.

Costuma-se dizer que o suicídio é grave crime 
e que este crime é contra a vida, que apenas a 
Deus pertence. No entanto, esta vida se expressa 
no corpo físico, presente de Deus para a expe-
riência terrena. Assim, o crime do suicídio é, em 
verdade, contra o corpo, sendo sua consequên-
cia manifesta neste, por longo tempo, uma vez 
que o corpo, atingido no crime, é que deverá ser 
reconstituído, reencarnação a reencarnação, até 
que o Espírito possa torná-lo, novamente, lumi-
noso e perfeito, como o recebera.

O Espírito Emmanuel, mentor espiritual do 
médium Francisco Cândido Xavier, e que também 
nos legou vastíssima obra, traz em vários de seus 
livros informações preciosas a respeito do corpo 
material. No livro Roteiro, publicado pela Federa-
ção Espírita Brasileira – FEB, em 1952, Emmanuel 
afirma que 

No corpo humano, temos na Terra 
o mais sublime dos santuários e 

uma das supermaravilhas da Obra 
Divina. [...] [Assim sendo,] A bên-
ção de um corpo, ainda que muti-
lado ou disforme, na Terra, é como 
preciosa oportunidade de aperfei-
çoamento espiritual, o maior de 
todos os dons que o nosso Planeta 
pode oferecer. [No entanto,] Até 
agora, de modo geral, o homem 
não tem sabido colaborar na pre-
servação e na sublimação do cas-
telo físico. (5)

No universo da Cultura Humana, dentre as 
linguagens artísticas, a dança é a primeira que 
se apresenta tanto na História da Humanidade 
quanto na dos Indivíduos. A primeira linguagem 
que aprendemos é a corporal, que continua a 
participar de nosso cotidiano, ainda que de ma-
neira suplementar, quando a presença da oralida-
de se estabelece como linguagem predominante.

Nos estudos da Linguagem Humana, identi-
ficamos que, apesar de inseridos em uma socie-
dade grafocêntrica, a maior parte da informação 
nos chega pelos sentidos do tato, da visão e da 
audição. Somos bombardeados a todo momento 
por um mundo imagético, sinestésico e sonoro.

Considerando que o Ser Humano é um pro-
dutor de Cultura e que esta é modificada ao tem-
po em que modifica o próprio Homem, pois que 
o forma, em suas crenças, valores e princípios, os 
elementos que constituem esta Cultura são a sua 
Verdade e o seu Norte. 

Desde o princípio da Humanidade, o homem 
utiliza da dança para celebrar a vida e a morte, a 
dor e a alegria, tendo importância social, cultural 
e religiosa e tornando-se tanto elemento de Uni-
dade entre os da mesma comunidade quanto o 
instrumento de ligação desta com o divino.

O Espiritismo propõe a ampliação da per-
cepção do Homem-matéria para a do Ser Imor-
tal, com suas potencialidades como criatura e 
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cocriador, percebendo sua necessidade de aper-
feiçoamento moral, do enriquecimento de suas 
virtudes espirituais, da percepção do instante de 
agora como fase de um processo anterior e de 
resultados posteriores a essa mesma existência. 
Assim, pode-se compreender que o Espiritismo 
oferece à Humanidade uma Cultura própria, qual 
seja, a Cultura Espírita. 

A Doutrina Espírita, por meio de diferentes 
obras, nos informa que a Terra passa por um 
momento de transição planetária. Os convites à 
renovação e ao crescimento espiritual se multi-
plicam e não há que se protestar desconhecimen-
to. Todos os que, neste momento, encontram-se 
reencarnados na Terra, estão, pois, comprome-
tidos com a autoelevação intelecto-moral, a fim 
de melhor ajustar-se a este momento e colaborar 
com as conquistas do planeta para que ele ascen-
da na escala dos mundos habitados.

Nestes instantes em que a Humanidade care-
ce de sensibilidade, a Dança Espírita vem ofertar 
o respeito ao corpo – instrumento do Espírito –, 
a vivência do Belo e do Sensível no contato com 
o Ser Interior, sua herança milenar e suas possi-
bilidades futuras, propondo a implantação e o 
apoio a artistas e grupos compromissados com 
os princípios, valores e crenças da Doutrina Espí-
rita, cujas atividades buscarão uma ação de Edu-
cação do Espírito através do fazer artístico, com 
resultados que envolvam espiritualmente tanto 
os integrantes do grupo quanto os que o assisti-
rão, alimentando em todos a consciência de Ser 
Espiritual, Imortal e Cocriador de Deus na vida, 
através do Bem e do Belo.

Neste mister, espalham-se pelo Brasil, des-
de a década de 1990, mais de quarenta grupos e 
artistas que junto às casas espíritas (sempre que 
estas lhes abrem as portas do diálogo e os aco-
lhe fraternalmente) desenvolvem atividades de 
cunho pedagógico, terapêutico, social e de divul-
gação, alicerçadas nos postulados do Espiritismo.

A cada dois anos, estes grupos e artistas reú-
nem-se na Mostra Nacional de Dança Espírita, 
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evento de caráter itinerante, que busca “a difu-
são da dança como elemento capaz de promover 
a integração, a sensibilização, o autoconhecimen-
to e a partir daí a reforma íntima” (6).

Apoiando o caráter doutrinário do fazer artís-
tico na Dança Espírita, a Associação Brasileira de 
Artistas Espíritas (Abrarte) reúne seis artistas es-
píritas, profissionais da dança, e publica em 2012 
o primeiro livro sobre Dança Espírita, intitulado 
Dançando com a Alma: Diálogos sobre a Dança 
Espírita, que tem sido usado por vários grupos e 
instituições espíritas por todo o Brasil, como ins-
trumento de estudo.

Por tudo o que foi aqui exposto, é possível 
concluir que o trabalho com a Dança Espírita per-
mite remodelar os arcanos do Ser, imprimindo 
nos corpos as belezas da criação, as imagens e 
ideias do mundo espiritual que, como disse Kar-
dec (7), inspiram e emocionam, porque consolam 
e regeneram.

Longe dos passatempos que ocupem as horas 
vazias e recreações desinteressadas, bem como a 
busca do virtuosismo pelos aplausos, das formas 
pelo sensualismo, dos esforços pela vaidade, tão 
comuns à dança do mundo, a Dança Espírita vem 
oferecer a crianças, jovens, homens e mulheres 
de todas as idades, um caminho rumo ao Pai, um 
caminho que esclarece o caminhar, que aponta a 
direção a seguir e os meios pelos quais alcançar, 
apresentando a possibilidade de desenvolver as 
duas asas do Espírito, das quais fala Emmanuel, 
pois que reúne os estudos do conhecimento es-
pírita com o desenvolvimento do potencial cria-
dor, da sensibilidade e do sentimento inerentes 
à dança.

O olhar se estende pelos conhecimentos 
doutrinários e traz os aportes para a prática co-
reográfica, para a ação fluídica, somática, vibra-
cional e energética dos corpos, em parceria cons-
tante, intensa e consciente entre reencarnados e 
desencarnados que interagem entre si.

Assim, cada dia de encontro, cada hora de 
trabalho, cada instante de criação, cada sequên-
cia coreografada, as leituras, as pesquisas, as 
escolhas das músicas, dos temas, dos passos e 
gestos são oportunidades de trabalho na remo-
delação do homem velho que ainda se é, mas na 
busca do homem de em que se almeja ser.

Compreendendo a existência e a manipula-
ção dos fluidos, da psicosfera, das formas-pen-
samento, dos centros de força e do intercâmbio 
entre os planos da vida, tendo-se o corpo como 
instrumento a serviço do Belo e do Bem, o fazer, 
mais que artístico, faz-se espírita. Eis sua verda-
de. Eis seu emblema. E se quiserem insistir: eis 
seu rótulo. Que importa carregar etiquetas se 
elas servirem para o reconhecimento dos ideais 
que as sustentam?

Assim é que a Dança Espírita se propõe a mui-
to mais que a pôr no palco formas e gestos. Os 
seus resultados são buscados já nos encontros, 
nos ensaios, no diário do grupo que vê na Dança 
Espírita o seu instrumento de crescimento. Os as-
pectos técnicos não serão relegados, nem se per-
derá de vista a harmonia, a sincronia, a estética e 
a execução, mas estas estarão a serviço do Bem e 
do Belo que impulsionam o grupo.

Os caminhos serão traçados conforme a 
constituição de cada grupo, suas finalidades es-
pecíficas, sua ligação com a casa espírita. Nunca 
abdicará, porém, da luz da Doutrina Espírita a 
apontar-lhe a direção ao porto seguro.

Os conhecimentos sobre o corpo irão muito 
além da anatomia, da cinesiologia, da fisiologia 
e da física, permitindo um revisitar de seus con-
ceitos e um pacificar de sua atuação dentro das 
casas espíritas. O corpo como instrumento do 
pecado mergulha por completo na escuridão dos 
séculos idos. O corpo, assim entendido, como nos 
diz o apóstolo dos gentios, “ressuscita incorruptí-
vel; [...] ressuscita glorioso; [...] ressuscita cheio 
de força; [...] ressuscita corpo espiritual” (8).
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A Dança Espírita se torna assim “[...] um cân-
tico de louvação fisicalizado em luzes e formas, 
emitindo irradiações salutares e terapêuticas, 
unindo almas em sintonia com os benfeitores e 
elevando o Ser ainda mais, a planos de sutilíssi-
mas harmonias” (9).

Levar a Dança Espírita, pelo dito nas linhas 
aqui redigidas, aos palcos de todos os tamanhos, 
em todos os lugares, é iniciar preciosa colabora-
ção no exercício do melhorar-se a si mesmo, do 
auxiliar aos semelhantes, do cooperar com a Es-
piritualidade, utilizando de corpo e alma as forças 
da vontade e da criação a bem de todos, auxilian-
do o Ser nas conquistas relevantes de sua jornada 
de evolução, amparando-o no culto harmonioso 
do Belo e do Bem, rumo à gravitação da Unidade 
Divina.
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Arte na 
Obra de 
André 

Luiz
Edmundo Cezar*

A existência do mundo espiritual é para al-
guns uma realidade desconhecida, para outros 
uma possibilidade remota e para muitos uma pai-
sagem ainda não compreendida por completo. 
Cada um desenha esta possibilidade com linhas 
e formas inerentes à sua convicção religiosa, qua-
se sempre repleta de dogmas e lacunas em sua 
apresentação.

Kardec, ao oferecer à sociedade informações 
oriundas dos seres que lá habitam, desvelou véus 
a respeito do que acontece conosco após a morte 

do corpo, desconstruindo a existência de anjos e 
demônios especialmente criados para o bem e o 
mal eternos, oferecendo o entendimento de que 
os indivíduos realizam ações boas ou más e que 
seus traços de personalidade preservam-se após 
a morte do corpo, inexistindo ainda regiões pre-
destinadas ao mal ou ao bem eterno.

O espaço onde são recebidas as almas após 
a morte deixou de ser aquele onde se aguarda o 
arbítrio divino, de sofrer eternamente ou outras 
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* Ator e diretor teatral. Membro da Associação Brasileira de Artistas Espíritas.
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características resultantes da visão cultural me-
dieval ou fantasiosa pagã, oferecendo às almas 
um mundo onde é possível o aprimoramento 
para o Bem, a interação com o mundo físico e a 
evolução contínua através da reencarnação.

A partir dos anos 40 do século passado, o 
médium Francisco Cândido Xavier nos ofereceu, 
através de sua psicografia, uma série de livros da 
autoria de um Espírito que se identificou com o 
nome de André Luiz, desencarnado no início da-

quele século, médico em sua mais recente vida 
física e que trazia, através de seus escritos, infor-
mações detalhadas sobre o mundo espiritual.

André utiliza a si mesmo como personagem 
principal de seus “romances”, impregnados da 
vitalidade de sua própria descoberta de como 
funcionava e se organizava a cidade espiritual em 
que passou a habitar. Traz ainda observações so-
bre a interação dos “mortos” com os “vivos”, do 
funcionamento detalhado de nosso corpo físico 
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sob o olhar espiritual e profundas reflexões sobre 
a beleza da vida criada pela divindade. Seus livros 
passaram a ser leitura básica daqueles interes-
sados em estudar com profundidade o universo 
espiritual sob a ótica espírita.

Ao descrever as minúcias da rotina da cidade 
em que reside (Nosso Lar) e dos demais ambien-
tes que visita, em função de ações em que se en-
volve em diversos campos de trabalho, o autor 
espiritual, inevitavelmente, aborda alguns instan-
tes onde a manifestação artística se realiza e inte-
rage com os diferentes planos da vida, trazendo 
informações e ao mesmo tempo reflexões sobre 
as atividades artísticas no mundo espiritual.

Reunimos neste escrito alguns trechos con-
tidos em diferentes obras, relacionando-os en-
tre si e com as Obras Básicas da autoria de Allan 
Kardec, desejando que seja útil ao interessado no 
estudo sobre a utilização da arte no mundo espi-
ritual.

No primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida 
Eterna, André Luiz descreve os preparativos para 
uma incursão em grupo ao plano físico, onde po-
derão não só aprender sobre os mecanismos da 
vida e da morte do corpo, como também auxiliar 
equipes envolvidas com o instante singular da de-
sencarnação.

Em uma noite de original beleza, o autor 
espiritual e outros membros de sua reduzida 
equipe de trabalho participam de um instante 
de elevadas reflexões com a participação de um 
instrutor espiritual. Ao chegar ao Templo da Paz, 
local destinado à atividade, percebe André a pre-
sença de música no ambiente, afirmando que 
“vagavam no ar suaves melodias, precedendo a 
palavra orientadora”1. Havia no local um grupo 
de artistas que ele indicou como “o coro do Tem-
plo”, responsável pela musicalidade do ambiente 
e por uma canção apresentada no instante ime-

1 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Obreiros da 
Vida Eterna. 23ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1998, p. 13.

diatamente anterior à exposição do instrutor da 
noite, indicando: “depois de estender sobre nós a 
mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-
-se o coro do Templo entoando o hino Glória aos 
Servos Fiéis”2.

Antes de prosseguir nas informações apre-
sentadas pelo autor espiritual, cabe uma refle-
xão: para realizarmos uma apresentação musical 
cantada em forma de coro, a mais simples que 
possa ser, com resultados harmônicos e provoca-
tivos de boas vibrações, é necessário que haja a 
reunião antecipada dos envolvidos, a escolha de 
repertório, ensaios, a regência melódica e outras 
ações prévias de preparação artística. Ao indicar 
o “coro do Templo”, intrinsecamente está o autor 
também nos dizendo que, naquela instituição, 
esta atividade é organizada de uma maneira con-
tinuada, que possui um planejamento prévio, de-
vendo ainda ter definido dia e horário de ensaios, 
similar ao que acontece no mundo físico com os 
coros institucionais.

Prossegue o autor nos trazendo as percep-
ções de como o grupo numeroso que estava pre-
sente recebeu a vibração daquela singela canção.

O Instrutor ouviu, em silêncio, de 
olhos molhados, deixando trans-
parecer íntimo júbilo, enquanto a 
maioria da assembleia disfarçava 
discretamente as lágrimas que os 
acentos harmoniosos do cântico 
nos arrancavam do coração.3

A participação do coro na recepção aos parti-
cipantes da reunião e na canção que antecedeu a 
palavra do instrutor não atendia ao chamado su-
perficial do entretenimento, do passatempo, da 

2 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Obreiros da 
Vida Eterna. 23ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1998, p. 13.
3 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Obreiros da 
Vida Eterna. 23ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1998, p. 14.
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ocupação de espaço vazio na programação, mas 
sim obedecia a uma ação estratégico-pedagógi-
ca onde a música tinha o objetivo de reunir os 
pensamentos diversos da assistência em torno da 
reflexão sensível sobre a atividade de servir, traço 
comum ao perfil dos presentes.

A escolha da canção não se deu ao acaso, 
nem seguiu critérios puramente técnicos e esté-
ticos, muito menos tinha como função mostrar a 
virtuose dos artistas, mas sim cumprir uma fun-
ção dentro da atividade da noite, mobilizando 
as energias do ambiente e dos participantes em 
torno de mesma ideia, que seria desenvolvida 
e aproveitada pelo instrutor. Um exemplo a ser 

ponderado, pois obedeceu à adequação do mo-
mento e da atividade.

As possibilidades do canto e da música para 
os desencarnados podem ser mais bem com-
preendidas ao analisarmos as palavras registra-
das por Allan Kardec em um questionamento 
simples presente em O Livro dos Espíritos:

251. São sensíveis à música os Es-
píritos?

“Aludes à música terrena? Que é 
ela comparada à música celeste? 
A esta harmonia de que nada na 



Terra lhes pode dar ideia? Uma 
está para a outra como o canto do 
selvagem para uma doce melodia. 
Não obstante, Espíritos vulgares 
podem experimentar certo prazer 
em ouvir a vossa música, por lhes 
não ser dado ainda compreende-
rem outra mais sublime. A músi-
ca possui infinitos encantos para 
os Espíritos, por terem eles muito 
desenvolvidas as qualidades sensi-
tivas. Refiro-me à música celeste, 
que é tudo o que de mais belo e 
delicado pode a imaginação espi-
ritual conceber.”4

Ao refletir sobre a visão dos Espíritos e da ne-
cessidade ou não da luz para que ela se estabele-
ça, Kardec observa que a visão dos Espíritos não 
está circunscrita a um órgão, como no corpo físi-
co, mas reside neles como um todo. No mesmo 
paralelo, ouvir é percebido pelo Espírito em todo 
seu corpo espiritual.

249. Percebe os sons?

“Sim, percebe mesmo sons imper-
ceptíveis para os vossos sentidos 
obtusos.”

a) – No Espírito, a faculdade de 
ouvir está em todo ele, como a de 
ver?

“Todas as percepções constituem 
atributos do Espírito e lhe são ine-
rentes ao ser. Quando o reveste um 
corpo material, elas só lhe chegam 
pelo conduto dos órgãos. Deixam, 
porém, de estar localizadas, em se 
achando ele na condição de Espíri-
to livre.”5

4 KARDEC, Allan. O Livro do Espíritos. 91ª edição. Rio de Janeiro: 
FEB, 2008, p. 187. 
5 KARDEC, Allan. O Livro do Espíritos. 91ª edição. Rio de Janeiro: 
FEB, 2008, p. 186.

A canção singela, ofertada pelo coro do tem-
plo aos participantes do estudo daquela noite, 
oferecia ao ambiente a vibração da melodia e aos 
participantes profundos sentimentos, mobilizan-
do a energia irradiante de cada um em ligações 
transcendentes que eram materializados em lá-
grimas emocionadas “que os acentos harmonio-
sos do cântico nos arrancavam do coração”6.

Ainda dentro do mesmo círculo de reflexões 
é singular a narrativa que André Luiz faz no livro 
Ação e Reação, quando, em determinado mo-
mento, descreve a experiência que tiveram com 
uma canção de Beethoven.

Estavam presentes em um ambiente domés-
tico e reservado onde se encontravam alguns 
Espíritos da equipe de que André era membro, 
além de um Espírito identificado como Paulino 
e seu filho encarnado, que solitariamente lia um 
livro em um dos aposentos, sem perceber as pre-
senças espirituais no ambiente.

Motivado pela sugestão mental de Paulino, 
seu filho coloca na eletrola7 a Pastoral do músi-
co alemão Ludwig Beethoven. Para o encarnado, 
uma canção que trazia bem-estar e prazer, para 
os desencarnados, muito mais.

[...] sentíamos mentalmente a pre-
sença do bosque, repleto de pássa-
ros cantores sobrevoando um re-
gato cristalino a deslizar sobre lei-
tosos seixos, e, qual se a paisagem 
imaginária obedecesse à narração 
melódica, vimo-la transformar-se, 
de repente, dando-nos a ideia de 
que o céu, dantes azul, se cobria 
de nuvens pesadas e pardacentas, 
a despejarem faíscas e trovões, 
para depois retornar ao quadro 
florido, entre cânticos e preces... E, 
com Leonel, apaixonado pela arte 

6 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Obreiros da 
Vida Eterna. 23ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1998, p. 14.
7 Antigo objeto doméstico que fazia música ao utilizar discos de 
vinil construídos para este fim.
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divina, registrávamos o império da 
música, em sua majestade sobera-
na, arrebatando-nos às mais subli-
mes emoções.8

Descreve o autor que a canção elevava os 
pensamentos e a vibração dos Espíritos ali pre-
sentes, transcendendo os sentimentos, lavando a 
alma de boas vibrações, comparando aquela per-
cepção aos instantes equivalentes aos da realiza-
ção de preces sinceras e profundas na alma.

Findas as notas derradeiras, despe-
dimo-nos, maravilhados.

Nossos pensamentos vibravam em 
sintonia mais pura, e os nossos co-
rações pareciam mais fraternos.9

Destaco que distintamente do registrado em 
Obreiros da Vida Eterna, a canção não era produ-
zida no ambiente espiritual, mas sim no mundo 
físico, o que não impedia que agisse no mundo 
espiritual provocando as alterações de estados 
emocionais dos desencarnados ali presentes.

Esta breve descrição de André Luiz moti-
va-nos a dizer que a manifestação artística que 
produzimos no mundo físico tem impacto no am-
biente e nos Espíritos presentes à sua exibição. A 
arte é, em essência, a produção de vibração sen-
sível, que tem no artista seu canal de expressão e 
o sentimento impregnado nela se relaciona com 
o universo, pois nos encontramos todos mergu-
lhados no oceano de fluidos de mesmo princípio 
e origem, que Kardec nomeou de Fluido Cósmico 
Universal.

Da apresentação artística rebuscadamente 
construída à amadora cena produzida com mais 
boa vontade que conhecimento, as apresenta-

8 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Ação e Rea-
ção. 26ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2004, p. 138.
9 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Ação e Rea-
ção. 26ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2004, p. 139. 

ções artísticas interagem com o ambiente es-
piritual, especialmente as realizadas dentro do 
espaço físico das casas espíritas. São, por muitas 
vezes, oportunidades de sensibilização da Espiri-
tualidade ligada aos participantes da atividade ou 
de Espíritos trazidos especialmente para aque-
les instantes para estabelecerem contato com as 
energias mobilizadas no ambiente ou provocadas 
em cada um, acessando suas memórias arquiva-
das no corpo espiritual.

O Espiritismo nos oferece a compreensão de 
que o mundo espiritual interage com o físico, de 
maneira mais comum do que imaginamos, expli-
cando como esse processo se realiza em suas múl-
tiplas formas.

O sono, instante de descanso do corpo, é tam-
bém um dos mais importantes momentos de in-
tercâmbio da vida física com a espiritual, onde o 
Espírito encarnado, momentaneamente afastado 
do corpo físico, pode interagir com a dimensão 
espiritual da vida, em instantes de aprendizado, 
diálogos, visitas a lugares e indivíduos, lembrando 
a alma aprisionada no corpo do verdadeiro signi-
ficado e objetivo da encarnação.

Em Os Mensageiros, segundo livro da sequên-
cia escrita por André Luiz através da psicografia 
do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o 
autor traz um relato que exemplifica como o ar-
tista pode, aproveitando da liberdade provisória 
durante o sono, utilizar-se do mundo espiritual 
como fonte inspiradora do seu estado criador da 
obra de arte.

Em seu capítulo 16, ao visitar um posto de 
socorro espiritual, próximo às regiões sofridas do 
umbral, chama a atenção curiosa de André Luiz 
um quadro disposto como ornamentação do am-
biente. Ele reconhece a obra do artista italiano 
Florentino Bonnat e recorda-se que teve a opor-
tunidade de conhecer o quadro original exposto 
em um museu quando de sua visita à Europa.

André, ao afirmar que a obra que estava dian-
te deles, no posto de socorro no plano espiritual, 
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era uma cópia da que Bonnat havia criado, com 
o título de “O Martírio de San Dinis”, é corrigido 
pelo coordenador da instituição.

Esclarece o orientador que havia se dado o 
processo inverso. O artista encarnado, distante 
do corpo através do instante do sono físico, ha-
via visitado aquela instituição e também teve sua 
atenção voltada para a beleza daquele quadro, 
afirmando ainda que “desde o minuto em que viu 
a tela, Florentino Bonnat não descansou enquan-
to não a reproduziu, palidamente, em desenho 
que ficou célebre no mundo inteiro”10.

Para a surpresa maior ainda de André Luiz, 
explica o orientador que o quadro que estava ali 
no posto de socorro era, ele mesmo, uma cópia 
de um outro, este sim original, que se encontrava 
exposto em uma outra colônia. Então, o quadro 
de Bonnat, reconhecido pela excelência da obra 
de arte, era uma cópia inspirada na cópia de um 
quadro criado no mundo espiritual.

O livro Os Mensageiros traz ainda, em seu ca-
pítulo 31, um dos mais interessantes relatos para 
abordagem desse estudo. Inúmeras informações 
são relatadas em breves frases do autor espiri-
tual, instigando-nos à reflexão e ao estudo mais 
aprofundado sobre a arte e sua prática no mundo 
espiritual.

Inicia o autor com um parágrafo que merece 
muita atenção.

Dirigimo-nos para o grande recin-
to, prodigiosamente iluminado por 
luzes de um azul doce e brilhante. 
Deliciosa música embalava-nos a 
alma. 

Observei, então, que um coro de 
pequenos músicos executava har-
moniosa peça, ladeando um gran-
de órgão, algo diferente dos que 
conhecemos na Terra. Oitenta 

10 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 90.

crianças, meninos e meninas, sur-
giam, ali, num quadro vivo, encan-
tador.

Cinquenta tangiam instrumentos 
de corda e trinta conservavam-se, 
graciosamente, em posição de can-
to. Executavam, com maravilhosa 
perfeição, uma linda barcarola que 
eu nunca ouvira no mundo.11

Neste instante da narrativa, André participa de 
uma recepção social na colônia Campo da Paz, pró-
xima à “crosta terrena”. Os visitantes e alguns tra-
balhadores daquela colônia são convidados a en-
trarem no Salão de Música, onde são recebidos por 
harmoniosa melodia. André cita a existência de um 
instrumento musical, similar a um órgão, com algu-
mas diferenças que ele não detalhou. Serão essas 
diferenças necessárias em função da alteração da 
dimensão espiritual ou uma mudança em função 
de uma possível ampliação da escala harmônica na 
música naquele ambiente? Não sabemos.

À espera dos participantes, um coro de 80 
crianças divididas em um grupo de 30 dedicadas 
ao canto e outro de 50 ao uso de instrumentos de 
cordas. Mais uma vez, a existência de um grupo 
organizado nos faz pensar sobre as necessidades 
de planejamento, ensaio e coordenação anteci-
pada, em um movimento organizado e contínuo 
da prática artística do canto e do toque de instru-
mentos.

Sabemos que a permanência do Espírito na 
forma infantil é um estado temporário na errati-
cidade. Para alguns pode ser uma fase de adap-
tação a uma reencarnação interrompida naquela 
idade ou mesmo uma necessidade de aprendiza-
do visando a reencarnações futuras. Será a arte 
utilizada com estes Espíritos como ferramenta pe-
dagógica para acesso às vibrações sutis, acesso às 
memórias espirituais ou outro mecanismo didáti-
co pedagógico de cunho espiritual?

11 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 164.



Federação Espírita do RS 71

Cita o autor que a canção que eles estão to-
cando trata-se de uma barcarola, um tipo de can-
ção usada pelos gondoleiros de Veneza. Por que 
esta escolha de repertório? Por não ter a resposta 
precisa, prefiro deixar o questionamento registra-
do para que no futuro outras pesquisas possam 
encontrar respostas mais completas.

Em torno do órgão do Salão de Música, após a 
apresentação das crianças, desenvolve-se um dos 
mais interessantes momentos registrados por An-
dré Luiz em suas obras. O grupo fraterno em sa-
rau improvisado utiliza-se do tempo para breves 
canções em clima de harmonia espiritual, onde 
a irradiação de energias varia de acordo com as 
intenções e estágios espirituais de cada indivíduo 
presente.

Ismália, Espírito habitante de esferas supe-
riores da vida, presente naquele grupo singular, 
pede a Cecília, filha do casal Bacelar, que toque 
algo familiar, em viva lembrança da vida anterior 
deles na última encarnação.

Notei que a senhora Bacelar disse 
alguma coisa à filha, em voz bai-
xa, e vimos Cecília caminhar para 
o grande instrumento, sem hesi-
tação. Com emoção indizível, ou-
vimo-la executar, magistralmente, 
a Tocata e Fuga em Ré Menor, de 
Bach, acompanhada pelas crianças 
exultantes.12

A canção tocada com excelência emociona os 
presentes. Ismália, nitidamente cumprindo um 
papel pedagógico e de proximidade íntima com a 
família e em especial com Cecília, pede à jovem 
que “cante alguma canção da própria alma! [...] 
Mostre-nos seu coração”13.

12 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 165.
13 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 166.

Nesse instante, Cecília altera a sua vibração, 
utilizando-se de sua emoção, trazendo à memória 
a figura de Hermínio, Espírito ligado a ela em an-
terior encarnação, e um pouco de mágoa por não 
poder tê-lo próximo, em função de escolhas que o 
próprio Hermínio tem feito em seu destino.

A jovem sorriu, voltou ao tecla-
do, mas permanecia, agora, fun-
damente transfigurada. Seu belo 
semblante parecia refletir alguma 
luz diferente, que vinha de mais 
alto. Começou a cantar, de maneira 
misteriosa e comovedora. A música 
parecia sair-lhe das profundezas do 
coração, mergulhando-nos em su-
blime emotividade.

[...] quando desferiu as últimas no-
tas, vi-lhe o semblante lavado em 
lágrimas, como se fora banhado 
em pérolas de luz. Observei que a 
senhora Bacelar, muitíssimo como-
vida, tocou de leve a mão de Ismá-
lia, e falou:

– Cecília nunca o esquece.14

Apesar dos sentimentos conflitantes, de acor-
do com a faixa vibratória dos Espíritos que habi-
tavam aquela organização espiritual, Cecília, ao 
entregar-se aos seus sentimentos enquanto can-
tava, produziu diferente luminosidade em relação 
ao instante artístico anterior. Antes, a excelência 
da canção bem tocada de Bach, agora, a arte sen-
do ferramenta de acesso às emoções profundas e 
sensíveis.

Esse trecho nos oferece um pequeno exemplo 
da força espiritual da manifestação artística que, 
quando desprovida de interesses outros e realiza-
da com a força de nossas emoções sinceras, mes-
mo que ainda estejamos repletos de embates e 

14 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 166.
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dificuldades íntimas, somos capazes de produzir o 
Belo, irradiando iluminação espiritual.

Não bastasse esse singular instante descrito 
por André, a continuação do breve “sarau” nos 
oferece ainda a participação de Ismália que, ao 
tocar e cantar com a força de sua alma, impressio-
na os sentidos dos presentes em outra faixa vibra-
tória. Deixo André Luiz descrever por si mesmo o 
instante em que Ismália executa sua canção.

Logo às primeiras notas, alguma 
coisa me arrebatava ao sublime. 
Estávamos extasiados, silenciosos. 
A melodia, tecida em misteriosa 
beleza, inundava-nos o Espírito em 
torrentes de harmonia divina. Pe-
netrava-me o coração um campo 
de vibrações suavíssimas, quando 
fui surpreendido por percepções 
absolutamente inesperadas. Com 
assombro indefinível, reparei que 
a esposa de Alfredo não cantava, 
mas no seio caricioso da música 
havia uma prece que atingia o su-
blime – oração que eu não escu-
tava com os ouvidos mas recebia 
em cheio na alma, através de vi-
brações sutis, como se o melodioso 
som estivesse impregnado do ver-
bo silencioso e criador. As notas de 
louvor alcançavam-me o âmago do 
Espírito, arrancando-me lágrimas 
de intraduzível emotividade.

[...]

Que melodia era aquela que se 
ouvia através de sons inarticula-
dos? Não pude conter as lágrimas 
abundantes. Cecília comovera-nos 
a sensibilidade lembrando as har-
monias terrenas e os afetos huma-
nos. Ismália, no entanto, arrebata-
va-nos o Espírito, elevando-nos ao 

Supremo Pai. Nunca ouvira oração 
de louvor como aquela! Além dis-
so, a esposa de Alfredo glorifica-
va o Senhor de maneira diferente, 
inexprimível na linguagem huma-
na. A prece tocara-me as recôndi-
tas fibras do coração e reconhecia 
que nunca meditara na grandeza 
divina como naquele instante em 
que uma alma santificada falava 
de Deus, com a maravilha de suas 
riquezas espirituais.15

Ismália, através da arte, acessa suas próprias 
energias espirituais, amplifica-as com as vibrações 
superiores da vida e compartilha com os presen-
tes em uma prece em forma de canção.

A arte, em sua essência, no dizer de Emma-
nuel, “é a mais elevada contemplação espiritual 
por parte das criaturas”16. Ismália nos exemplifica 
na prática as palavras de Emmanuel. 

A possibilidade da arte como transcendência 
do Espírito e intermediária do intercâmbio com as 
camadas mais sensíveis e evoluídas do universo é 
descrita por André Luiz nos primeiros capítulos de 
Nosso Lar, seu primeiro livro da série “A Vida no 
Mundo Espiritual”.

Nosso Lar é uma obra recordista: de edições, 
comercialização, traduções, adaptações para pe-
ças de teatro e de público em sua versão cinema-
tográfica, ultrapassando 1,6 milhão de espectado-
res. Nela, André descreve a realidade cotidiana de 
uma cidade no mundo espiritual e seu período de 
adaptação até tornar-se um cidadão de Nosso Lar.

Após passar um período em regiões inferiores 
do umbral, é socorrido e atendido em uma enfer-
maria para os primeiros socorros espirituais e, ali, 
passa por uma experiência que é descrita no capí-
tulo 3, intitulado “A Oração Coletiva”. No leito da 

15 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Os Mensa-
geiros. 34ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2000, p. 171.
16 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito Emmanuel. O Consola-
dor. 16ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 1990, p. 100-6.
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enfermaria, percebe o autor, ainda combalido em 
seus primeiros instantes de atendimento, que “Di-
vina melodia penetrou quarto adentro, parecen-
do suave colmeia de sons a caminho das esferas 
superiores”17.

Intrigado com aquela materialização que a 
música fazia no ambiente, recebe o esclarecimen-
to do enfermeiro Lísias de que, naquele horário, 
todos os dias, os trabalhadores da cidade se reu-
niam em prece com o Governador. Após insistên-
cia de André, Lísias o auxilia a se dirigir até uma 
espécie de auditório onde se reuniam os traba-
lhadores do hospital e, através da audição e visão 
à distância, interligavam seus pensamentos com a 
Governadoria.

Todos os circunstantes, atentos, 
pareciam aguardar alguma coisa. 
Contendo a custo numerosas inda-
gações que me esfervilhavam na 
mente, notei que ao fundo, em tela 
gigantesca, desenhava-se prodi-
gioso quadro de luz quase feérica. 
Obedecendo a processos adianta-
dos de televisão, surgiu o cenário 
de templo maravilhoso. Sentado 
em lugar de destaque, um ancião 
coroado de luz fixava o Alto, em 
atitude de prece, envergando alva 
túnica de irradiações resplande-
centes. Em plano inferior, setenta 
e duas figuras pareciam acompa-
nhá-lo em respeitoso silêncio.18

Para André Luiz, ignorante e surpreendido 
pelas realidades da vida após a morte, impactado 
pela vivência de oito anos nas regiões inferiores, 
aqueles eram os primeiros instantes de transcen-
dência do pensamento e dos sentimentos.

17 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Nosso Lar. 
60ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 27.
18 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Nosso Lar. 
60ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 28.

A tela cinematográfica do auditório interliga-
va-se com o espaço da Governadoria em imagens 
e áudio, o que acontecia de maneira idêntica em 
todos os outros núcleos de trabalho da cidade 
Nosso Lar. André, deslumbrado, observava os in-
divíduos e ao mesmo tempo sentia todo o impac-
to daquele instante. Entre os anciões, auxiliares 
do Governador, identificava a presença de Clarên-
cio, que havia auxiliado no seu resgate da região 
do umbral.

O valor dessa descrição é ampliado quando 
o autor registra pela primeira vez em sua obra a 
presença da manifestação artística como elemen-
to de interligação de diferentes faixas espirituais 
da vida.

[...] as setenta e duas figuras come-
çaram a cantar harmonioso hino, 
repleto de indefinível beleza. A fi-
sionomia de Clarêncio, no círculo 
dos veneráveis companheiros, figu-
rou-se-me tocada de mais intensa 
luz. O cântico celeste constituía-se 
de notas angelicais, de sublimado 
reconhecimento.19

Vibrações de paz e alegria ocupavam o recin-
to e, ao final da canção, materializou-se pairando 
no ar um coração azul, resultado da reunião dos 
pensamentos de todos os habitantes da cidade 
espiritual. Na Governadoria fenômeno diverso 
ocorria. A canção dos anciões que mobilizava suas 
energias em prece era agora respondida pelas es-
feras espirituais mais altas e essa resposta se dava 
em forma de: música.

Cariciosa música, em seguida, res-
pondia aos louvores, procedente 
talvez de esferas distantes. Foi aí 
que abundante chuva de flores 

19 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Nosso Lar. 
60ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 29.
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azuis se derramou sobre nós; mas, 
se fixávamos os miosótis celes-
tiais, não conseguíamos detê-los 
nas mãos. As corolas minúsculas 
desfaziam-se de leve, ao tocar-nos 
a fronte, experimentando eu, por 
minha vez, singular renovação de 
energias ao contato das pétalas 
fluídicas que me balsamizavam o 
coração.20

Essa descrição de André Luiz e outras apre-
sentadas nas demais obras de sua autoria nos 
oferecem rico material de estudo e reflexão sobre 
como a arte e especialmente a música são perce-
bidas e executadas no ambiente espiritual. 

O livro Nosso Lar faz a descrição da rotina de 
trabalho da cidade em uma organização de quase 
cem anos atrás. Provavelmente, os mecanismos 
de atendimento, funcionamento e dinâmica ad-
ministrativa da cidade tiveram alterações através 
desse período, pois essa é a natureza da vida, o 
contínuo aprendizado e desenvolvimento das re-
lações espirituais entre os indivíduos e suas orga-
nizações. Na mesma dinâmica acreditamos que o 
descrito sobre as atividades artísticas passou tam-
bém pela construção e aprimoramento de novas e 
ampliadas estruturas de sua realização.

A arte é intrínseca à natureza do Espírito. 
Isento das limitações do corpo físico, habitante 
do mundo espiritual, o Espírito irradia sua ilumi-
nação interior na medida de suas conquistas es-
pirituais de encarnações pregressas. Manifesta-
-se artisticamente com toda a potencialidade de 
suas emoções e memórias, interage com esferas 
superiores, compartilha suas vibrações sensíveis, 
podendo mesmo dialogar sensivelmente com o 
mundo físico.

20 XAVIER, Francisco Cândido. Pelo Espírito André Luiz. Nosso Lar. 
60ª edição. Rio de Janeiro: FEB, 2009, p. 29.

A obra do Espírito André Luiz, além de ser re-
veladora em detalhes sobre a dinâmica da vida 
após a morte, oferece-nos ainda material de es-
tudo e reflexão a respeito da interligação da arte 
com o processo de crescimento espiritual dos se-
res.

Os trechos descritos aqui são apenas alguns 
selecionados em função do objetivo e limitações 
deste artigo. Convido os leitores interessados nes-
te conteúdo a debruçarem-se sobre a obra de An-
dré Luiz para acessarem outras tantas descrições 
que faz o autor da contribuição da arte na beleza 
e encantamento da vida no mundo espiritual.
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ARTE SUBLIME
Nina Lisboa 

Arte sublime
Que enxerga o poeta
Com todo esplendor

Arte pura
Que paira

Nas mãos do criador

Arte bela
Que brota do fundo

E da alma do escritor

Arte eleita com carinho
Nos caminhos e descaminhos

Do céu a compor

Sonetos, cores, epítetos
Harpas, sons, flautas

Dança ao som que encanta
Melodias tranquilas que imitam a vida

Arte resplandecente
Arte nascente

Simplesmente arte somente

Arte que eleva da terra ao céu
Arte que dissipa as trevas e levanta o véu

Arte, música, partitura, pintura
Arte que toca a cada canção

Arte, inspiração

Arte manifestação divina
Arte que respira vida

Arte que  cura feridas

Arte que sai do peito em jatos de luz
Arte que pulsa em gérmen no coração do aprendiz

Arte sinônimo de tudo que me faz feliz
* Pedagoga, evangelizadora e poetisa espírita. Natural do 
RJ. Membro da Associação Brasileira de Artistas Espíritas.
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A Arte a Serviço
do Bem

Lea Bos Duarte*
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Os sonhos dos poetas, as visões 
dos místicos, as criações do gênio, 
as comprovações e demonstrações 
da Ciência, as realizações mais per-
feitas da Arte são apenas ecos mui-
to débeis e percepções pequeninas 
que os homens, com os melhores 
dotes, captam como um relâmpa-
go quando a matéria, dominada 
por poucos instantes, permite que 
a alma possa entrever alguns páli-
dos reflexos do mundo divino. (1)

A arte ao longo dos séculos constituiu-se em 
um dos meios através dos quais as inúmeras ci-
vilizações demonstram, de maneira inequívoca, o 
seu grau de adiantamento. Observando-se desde 
a arte rupestre, com seus registros nas cavernas 
e grutas, até a arte contemporânea com os seus 
abstratos criativos, presentes nas grandes Bienais, 
evidenciamos a evolução da trajetória humana, 
moral e intelectualmente e, para os mais atentos, 
emerge dessas impressões a natureza da alma já 
depurada ou enferma, conforme o que exteriori-
zam. 

Em O Livro dos Espíritos, na questão n.º 573 
(2): 

Em que consiste a missão dos Espí-
ritos encarnados?

Em instruir os homens, em lhes 
auxiliar o progresso; em lhes me-
lhorar as instituições, por meio de 
direitos e materiais. As missões, 
porém, são mais ou menos gerais 
e importantes. O que cultiva a ter-
ra desempenha tão nobre missão 
como o que governa, ou o que ins-
trui. Tudo na Natureza se encadeia. 
Ao mesmo tempo que o Espírito se 
depura pela encarnação, concorre, *Vice-presidente da Área de Relações Institucionais FERGS.
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dessa forma, para a execução dos 
desígnios da Providência. Cada um 
tem neste mundo a sua missão, 
porque todos podem ter alguma 
utilidade.

Todas as expressões do conhecimento e da 
criatividade humana traduzem o céu ou o infer-
no interior da criatura, que se permite, pelas mais 
diversas formas, compartilhar suas emoções, sen-
timentos e aspirações, para que aqueles que com 
ela se afinizam, ou antagonizam, possam usufruir 
dessas emoções contidas nas diferentes modali-
dades artísticas. 

O Espiritismo, como doutrina filosófica que 
estuda a natureza, origem e destinação dos Espí-
ritos e suas relações com o mundo corporal, não 
poderia deixar de considerar este meio de comu-
nicação humana, estabelecido tanto no plano fí-
sico como no plano espiritual, possibilitando que 
os seus sentimentos aflorem a tal ponto que, ao 
contemplarmos uma bela tela, uma escultura, ou-
virmos uma sinfonia, acompanharmos uma apre-
sentação de dança, enfim, observarmos quais-
quer manifestações de arte, possamos mergulhar, 
cada um ao seu modo, no mundo íntimo do autor 
e estabelecermos conexões com sua maneira de 
ver a vida. 

A beleza é um dos atributos divi-
nos. Deus pôs nos seres e nas coi-
sas esse encanto misterioso que 
nos atrai, nos seduz, nos cativa e 
enche a alma de admiração, às ve-
zes de entusiasmo.

A arte é a busca, o estudo, a ma-
nifestação dessa beleza eterna da 
qual percebemos aqui na Terra 
apenas um reflexo. Para contem-
plá-la em todo o seu esplendor, 
em todo o seu poder, é preciso su-
bir de grau em grau em direção à 

fonte de onde ela emana, e isso é 
uma tarefa difícil para a maioria de 
nós. Pelo menos podemos conhecê-
-la pelo espetáculo que o Universo 
oferece aos nossos sentidos e tam-
bém pelas obras que ela inspira aos 
homens de gênio. (3)

Considerando a assertiva de Léon Denis, é im-
portante que vislumbremos na Arte as possibilida-
des de manifestação da beleza da Criação Divina. 
Os artistas são mensageiros dos valores morais 
intrínsecos à Lei Natural, presente na Consciência 
dos homens. Aqueles que possuem esses talentos 
os ofertam aos seus irmãos, expressando as bên-
çãos de Deus, e pela sua arte, estendendo-as ao 
alcance de todos. 

O Espiritismo vem abrir para a arte 
novas perspectivas, horizontes sem 
limites. A comunicação que ele es-
tabelece entre os mundos visível 
e invisível, as indicações forneci-
das sobre as condições de vida no 
Além, a revelação que ele nos traz 
das leis de harmonia e de beleza 
que regem o Universo vêm oferecer 
aos nossos pensadores, aos nossos 
artistas, motivos inesgotáveis de 
inspiração. (4)

Somos o que pensamos, vibramos de acordo 
com a sintonia em que nos encontramos, somos 
luz e sombra, e como seres espirituais fadados à 
evolução, temos uma vontade intrínseca de au-
toiluminação, atraídos que somos para a Divin-
dade que aguarda misericordiosa o nosso cres-
cimento moral e intelectual, entendendo e aco-
lhendo as nossas limitações. A arte é ferramenta 
eficaz para a transformação do indivíduo e do 
meio que ele influencia, alinhando-se à proposta 
do bom e do belo, transcende o agente realizador 
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e alcança o público de boa vontade. Ao contrário, 
quando o contributo leva ao desequilibro, à exas-
peração, à tristeza, ao ódio, etc., amealha o artista 
sério comprometimento de ordem espiritual, eis 
que não só se fragiliza, como também influencia 
irmãos que se desarmonizam e até podem abrir 
campos para processos obsessivos. 

O artista imbuído da Arte que se 
agita nos painéis do Cosmo, quan-
do segue fiel aos preceitos do equi-
líbrio da realização do bem, não 
poucas vezes se faz intérprete de 
fulgurantes mensagens, depositá-
rio que se torna dos fulgores este-
lares.

Cooperador de Deus, cabe ao artis-
ta desenvolver ou colaborar para 
que se desenvolvam nos seres hu-
manos os sentimentos do belo, do 
inefável, do indefinível. (5)

O artista muitas das vezes não dimensiona o 
grau de influência que sua arte exerce no meio em 
que se apresenta, no entanto, ao espírita é pos-
sibilitada a compreensão de que influenciamos e 
somos influenciados, permanentemente, por se-
res espirituais encarnados e desencarnados, que 
interagem e absorvem fluidicamente os eflúvios 
ofertados. Assim sendo, a arte constitui-se em 
doação, generosidade, solidariedade, tal qual a 
árvore que bondosamente nos oferta frutos para 
nosso deleite, saciando a nossa fome, o espírita 
que se expressa por meio da arte nos oferta frutos 
de amor e fraternidade. 

Na Diretriz 9 do Plano de Trabalho para o Mo-
vimento Espírita Brasileiro 2018-2022 – Partici-
pação do Espírita na Sociedade, consta em seus 
objetivos: “desenvolver programas de atividades 
institucionais, doutrinárias e promocionais, utili-
zando a arte, segundo os princípios e valores éti-
cos e morais do Espiritismo” (6).

Grande desafio se apresenta aos espíritas 
artistas, que visam, por meio de seus talentos, a 
contribuir para a divulgação e difusão do Espiritis-
mo, proporcionando o desenvolvimento moral e 
intelectual da coletividade e ampliando suas pos-
sibilidades de fazer o bem. 

As múltiplas modalidades das manifestações 
artísticas cada vez mais mobilizam massas, nem 
sempre conscientes, nem sempre dando vazão 
aos aspectos positivos de seu manancial evoluti-
vo, deixando-se por vezes levar a um desequilí-
brio insano e coletivo, embaladas por elementos 
externos perniciosos, consumo de drogas, álcool, 
etc., entrando em processo de sintonia vibratória 
enfermiça. 

A missão do Espiritismo é destruir o materia-
lismo e, para que a difusão da Doutrina Consola-
dora abranja cada vez mais todos os segmentos 
da nossa sociedade, faz-se necessário utilizarmos 
todos os meios disponíveis para tal. Contribuem 
para tanto as diferentes formas de expressão ar-
tística: cinema, teatro, música, pintura, escultura, 
dança, audiovisual, poesia, as divulgações através 
das mídias sociais e demais formas de comunica-
ção.

A Missão da Arte

A Arte é das mais profundas for-
mas de expressão que o Espírito 
pode encontrar sobre a Terra.

[...] Se identificas em tuas possi-
bilidades a Presença do Senhor a 
se fazer através de diversificada 
expressão artística, eleva-te, apri-
mora-te, ilumina-te, conquista-te e 
deixa-te a ti mesmo penetrar pelas 
vibrações dos seres angélicos, que 
honram a Deus, espargindo amor e 
saúde pelo Universo, a fim de que, 
ao longo dos tempos, participes 
dos seus misteres. 



Fazer arte, em verdade, é louvar a 
Deus alcandorando os seres da Hu-
manidade.

Engaja-te nesse labor e deixa bri-
lhar, também aí, a tua luz. (7)

Inspirados pelos Benfeitores amigos, tendo 
como modelo e guia o Mestre Jesus, que pos-
samos levar o Espiritismo a todas as gentes, por 
meio também da arte, fundamentada nos ensina-
mentos do Evangelho, proporcionando a todos: 
acolhimento, consolação, esclarecimento e orien-
tação, para possibilitar que, finalmente, alcance-
mos o Reino de Deus na Terra.
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