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O Céu e o Inferno  de Allan Kardec: 
 

 comparação entre a 1ª edição (1865) e a 4ª (1869) 

 

 

Acreditamos que todos os espíritas já tiveram conhecimento das adulterações dos livros de A. K., nomeadamente “A Génese” e “O Céu e o Inferno”, 

levadas a cabo logo após a sua morte, por antigos colaboradores, influenciados por Espíritos obsessores que queriam um regresso aos princípios das 

religiões dogmáticas. 

Em A Génese houve alterações em quase todos os capítulos, conforme já publicámos.  

Em O Céu e o Inferno há uma enorme quantidade de diferenças, mas elas concentram-se sobretudo na eliminação do Prefácio e na transformação do 

capítulo VIII, que foi o mais adulterado. A seguir, o capítulo IV da 1ª parte também foi suprimido, em parte. E outros casos que poderá ver nesta 

comparação que lhe apresentamos, tão completa quanto nos foi possível.  

Sabemos já que os outros livros não foram modificados, havendo apenas dúvidas sobre “Obras póstumas”, publicado também depois da morte do 

Mestre, e cujo estudo ainda está a realizar-se. 

Não vamos aqui relatar a trama das modificações, suas causas e seus autores, pois isso já está à disposição de todos em obras publicadas pelos 

investigadores espíritas brasileiros Paulo Henrique de Figueiredo, Simoni Privato Goidanich, Lucas Sampaio, e outros. Também não vamos falar em A 

Génese, visto que já apresentámos a tradução da edição original, com todas as notas que achámos por bem acrescentar.  

Agora queremos concentrar-nos nas alterações realizadas em O Céu e o Inferno, e sabemos já, de certeza certa, que a 4ª edição é a única que alterou o 

texto de Kardec e, tendo sido publicada depois da sua morte, juridicamente nem poderia circular pois se considera uma obra apócrifa. Sabemos ainda que 

existe a edição verdadeira, legítima, com as ideias originais de A.K., lançada pela primeira vez em 1865.  

Inicialmente a intenção deste trabalho era simplesmente o nosso esclarecimento, como sempre fazemos. Depois pensámos que, se pudéssemos ser 

úteis a mais alguém, tanto melhor. 

Por falta de outras informações, as notas que inserimos referentes à adulteração foram quase todas retiradas e adaptadas de “Nem Céu nem 

Inferno” editado pela FEAL, em 2020. Os seus autores, Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, são os investigadores que, com Simoni 

Privato Goidanich  mais se distinguiram na procura da verdadeira mensagem de Allan Kardec. As suas publicações estão à disposição de todos, só é 

necessário procurar. Sabemos que não é fácil, pois os livros brasileiros ainda são muito difíceis de adquirir em Portugal.   

Aqui vai o resultado do nosso trabalho. 
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Comparação, ponto por ponto, entre a 1ª e a 

4ª edição 

Na 1ª edição o texto é tradução nossa. Se está 

em negrito é porque foi retirado na 4ª edição. 

 

 

 

 

Na 4ª edição o texto é tradução de José Herculano Pires. Se está em negrito é porque foi 

acrescentado. 

O texto sublinhado indica que não existe nos trabalhos de A.K., foi redação do adulterador. 

O texto a azul indica que existe nas duas edições, mas na 4ª edição foi mudado de lugar. 

A vermelho vão as nossas observações. 

 

 

1ª edição 

PREFÁCIO1 
O título desta obra indica claramente do que trata.

2
 Reunimos nela todos os elementos necessários para 

esclarecer o destino dos seres humanos. Como nos outros livros sobre o conhecimento espírita, nada escrevemos 

que fosse produto de uma teoria preconcebida ou de uma conceção pessoal, que não teriam qualquer autoridade. 

Tudo o que está escrito foi deduzido da observação e da concordância dos factos. 

O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do espiritismo; é a pedra angular do edifício; apresenta 

todos os princípios do espiritismo até às suas conclusões fundamentais. Era preciso, entretanto, mostrar os seus 

desenvolvimentos, as suas consequências e aplicações, à medida que se iam desenvolvendo pelos ensinamentos 

complementares dos Espíritos e por novas observações; foi o que fizemos em O Livro dos Mediuns e em O 

Evangelho segundo o Espiritismo, sobre pontos de vista específicos. É o que fazemos nesta obra, sobre outro ponto 

de vista, e é o que faremos sucessivamente naquelas que ainda nos faltam publicar, e que virão a seu tempo.  

As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Por “terra preparada” não 

queremos designar as inteligências precoces com frutos isolados, mas a predisposição geral para dar frutos mais 

abundantes que, encontrando maior número de pontos de apoio, seja mais forte para resistir aos antagonistas. 

O Evangelho segundo o Espiritismo foi já um passo em frente. O Céu e o Inferno é mais um passo, cujo alcance 

 

4ª edição 

Sem prefácio 

Nota retirada e adaptada de 

“Nem Céu nem Inferno” editado 

pela FEAL, em 2020:  

“Na 4ª edição de O Céu e o 

Inferno, o prefácio foi retirado. Isso 

foi uma adulteração. 

Para A.K. este texto era uma 

apresentação de grande importância 

para qualificar a obra, o método 

utilizado, a estrutura do seu legado, o 

                                                            
1
 Nota da edição francesa: Este prefácio consta da 1ª edição do livro, de 1865, e deixou de ser inserido a partir da 4ª edição de julho de 1869. Esta foi completamente 

recomposta (Typographie Rouge frères et Comp.), mas só foi impressa e posta à venda em julho de 1869, ou seja, dois meses depois da morte do autor. Na dúvida se todas as 

modificações foram ou não feitas por A.K., “O Movimento Espírita Francóphono” (LMSF) decidiu editar a primeira edição. 

 

2 O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo.  
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será finalmente compreendido, porque toca no ponto sensível de certas questões e que não podia ter surgido mais 

cedo.  

Se for considerada a época em que o Espiritismo surgiu, reconhece-se que veio no momento oportuno, nem 

demasiado cedo nem demasiado tarde. Se fosse mais cedo teria abortado porque, não tendo muitos adeptos, 

sucumbiria aos golpes dos adversários; se fosse mais tarde teria faltado na ocasião favorável para se manifestar; 

as ideias teriam tomado outro curso que dificilmente poderia contornar. Seria necessário dar tempo às ideias 

velhas para se deteriorarem, provando a sua insuficiência, antes de apresentar as novas. 
3
  

As ideias prematuras sucumbem, porque a sociedade não está madura para as compreender e ainda se não 

faz sentir a necessidade de uma mudança. É evidente para toda a gente que se começa a manifestar um imenso 

movimento de opinião. Está em curso uma enorme reação no sentido do progresso, contra o espírito estacionário 

ou retrógrado. Os satisfeitos de ontem são os impacientes de amanhã.  

A humanidade está em trabalho de criação. Há qualquer coisa no ar, uma força irresistível que a puxa para 

diante. É como um jovem que, saído da adolescência, entrevê os novos horizontes e deita fora os trajes infantis. 

Quer algo melhor, alimento mais sólido para a razão. Mas esse melhor é ainda vago. Todos o procuram, desde o 

crente ao incrédulo, desde o agricultor ao sábio. O Universo é um grande estaleiro. Uns deitam abaixo, os outros 

reconstroem. Cada um talha uma pedra para o novo edifício, de que só o grande Arquiteto possui o projeto final 

e cuja organização só se compreenderá quando tomar forma e se erguer do chão. Será o momento escolhido pela 

inteligência superior para a chegada do espiritismo. 

Os Espíritos que presidem ao grande movimento regenerador agem com mais sabedoria e previsão que a dos 

seres humanos, porque abarcam a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós só vemos o círculo limitado 

do nosso horizonte. 

Chegados os tempos da renovação segundo a vontade de Deus, seria necessário, para os seres humanos não 

perderem a coragem, que no meio das ruinas do velho edifício começassem a ver os fundamentos da nova ordem 

das coisas. Como a estrela polar bem firme, lá longe, mostrando para onde se navega.  

A sabedoria dos Espíritos, que se mostrou no início do espiritismo, revelado quase instantaneamente por toda 

a Terra na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações 

complementares sucessivas. 

momento adequado do seu 

aparecimento, os fundamentos do 

critério da universalidade, basilar no 

seu trabalho. Esse critério estava a ser 

criticado por dissidentes e opositores, 

naquele ano decisivo de 1865. 

O Prefácio cumpria diversas 

funções: esclarecia os adeptos e 

afastava qualquer dúvida ventilada 

pelas críticas. Nesse texto, é como se 

Kardec estivesse esclarecendo 

amplamente o leitor, para limpar a 

mesa e começar a apresentar a sua 

tese, com a teoria na primeira parte e 

os factos na segunda. 

Tirar o prefácio da obra era como 

amordaçar o autor justamente quando 

ele apresenta as importantes questões 

prévias necessárias para qualificar o 

valor e justificar a autoridade da 

                                                            
3
 Ver Nem Céu nem Inferno, FEAL 2020, pág. 44, 45 e 46. 
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Não depende de ninguém contrariar a sua vontade a este respeito, porque eles não medem os seus 

ensinamentos pelo grau de impaciência dos humanos. Não basta dizer que queremos ter algo, para que isso nos 

seja dado. E ainda menos nos convém dizer a Deus que “chegou o momento de nos ser dado isto ou aquilo” ou 

que “já somos suficientemente avançados para isso”. 

Seria o mesmo que dizer a Deus: “Sabemos melhor que vós o que nos convém fazer”. 

Aos impacientes, os Espíritos respondem: “Começai primeiro por aprender bem e praticar bem o que já sabeis, 

para que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando chegar o momento, sabereis agir e escolher 

devidamente os vossos instrumentos.” 

 

A primeira parte desta obra, intitulada “Doutrina”, contém o exame comparado das várias crenças a respeito 

do céu e do inferno, dos anjos e dos demónios, das penas e das recompensas futuras; o dogma das penas eternas 

é aqui encarado de um modo especial e refutado por argumentos tirados das próprias leis da natureza que 

demonstram, não somente o lado ilógico, já assinalado inúmeras vezes, mas também a sua impossibilidade 

material. Com o fim das penas eternas caem, naturalmente, as consequências que delas se pudessem tirar. 

A segunda parte da obra apresenta numerosos depoimentos em apoio desta teoria, ou melhor, que permitiram 

configurá-la. Eles retiram a sua autoridade da diversidade das épocas e dos lugares em que foram obtidos tais 

depoimentos. 

Se derivassem de uma única fonte de pesquisas, poderiam ser olhados como produtos tendenciosos, obtidos 

junto de uma única tendência. Derivaram, pelo contrário, da concordância obtida ao longo dos tempos e em 

todos os locais onde se efectuaram sessões espíritas de forma séria e com nível filosófico.   

Tais depoimentos poderiam ter sido multiplicados indefinidamente, porque não existe centro espírita que não 

possa oferecer uma notável quantidade deles. 

Para evitar repetições, escolhemos os exemplos mais instrutivos. Cada um deles é um estudo valioso sobre a 

situação da alma depois da morte e sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, tão obscura e tão temida. 

Constituem um guia do viajante antes de entrar num país novo. 

A vida de além-túmulo desenrola-se ali sob todos os seus aspetos, como num vasto panorama. Todos 

encontrarão ali novos motivos de esperança e de consolo, e novos fundamentos para afirmar a fé no futuro e na 

justiça de Deus. 

Nestes exemplos, tirados na maior parte de factos contemporâneos, omitimos os nomes próprios por motivos 

fáceis de entender. Para o público em geral, os nomes nada acrescentariam à instrução que deles podem retirar. 

teoria moral espírita que é 

apresentada em "O Céu e o Inferno”. 

Do ponto de vista histórico é 

importante destacar que o princípio da 

universalidade do ensino dos 

Espíritos foi seguido somente até 

1869, durante a liderança de A.K. 

para a elaboração da teoria espírita. 

Teve fim quando a rede de 

comunicação de mais de mil grupos 

espíritas em contacto com a 

Sociedade de Paris se extinguiu. Este 

método é imprescindível para o 

estabelecimento de novos princípios 

doutrinários, pois é um critério de 

veracidade e já não está disponível 

pois os grupos mediúnicos que 

formavam a rede da universalidade 

em apoio de Kardec, no século XIX, 

se desmobilizou e desde então não foi 

restabelecida. 

Foi por este método que O Livro 

dos Espíritos pode estabelecer as 
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Como fizemos no “Evangelho segundo o espiritismo”, não nomeámos nesta obra os médiuns intervenientes, 

porque sabem muito bem que não é seu o mérito de algo em que o seu próprio Espírito não participou. 

A mediunidade não pertence exclusivamente a cada indivíduo. É uma faculdade fugidia, subordinada à 

vontade dos Espíritos que querem comunicar, que se possui hoje e que pode desaparecer amanhã e que não é 

característica de todos os Espíritos. Não constitui um mérito pessoal, como seria um talento adquirido com 

trabalho e esforço da inteligência.  

Os médiuns que compreendem a importância da sua missão, consideram-se como instrumentos que a vontade 

de Deus pode silenciar quando entender se não agirem de acordo com a sua vontade. São felizes com uma 

faculdade que lhes permite tornarem-se úteis, mas da qual não retiram qualquer vaidade. A este respeito, de 

resto, limitamo-nos a seguir os conselhos dos nossos guias espirituais. 

A Providência Divina quis que a nova revelação não fosse privilégio individual, mas que estivesse por toda a 

Terra, em todas as famílias, nos grandes como nos pequenos, segundo as palavras do Senhor a que obedecem os 

médiuns de hoje:  

“Nos últimos tempos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne; os vossos filhos e as vossas filhas 

profetizarão; os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, derramarei do meu Espírito 

sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão.” (Actos, capítulo II, versículos 17,18.) 

E disse também: “Haverá falsos Messias e falsos profetas”. (Ver O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. XXI) 

Ora, estes últimos tempos chegaram; não é o fim do mundo material, como se acreditava, mas o fim do mundo 

moral, quer dizer, a era da regeneração. 

 

Allan Kardec 
 

bases fundamentais do espiritismo. 

Estão lá todos os princípios. Os seus 

desenvolvimentos ocorreram nas 

outras obras de A.K. Sem o critério 

universal do ensino dos Espíritos não 

é possível termos ideias novas dos 

Espíritos Superiores. Pelo menos por 

enquanto.  

Enquanto isso não acontecer resta 

aos espíritas conscientes estudar as 

obras originais do espiritismo. 

 

 
1ª edição 

 

 
4ª edição 

 
 

Cap. I, nº3 

Nota: Um jovem de dezoito anos foi atingido por 

uma doença do coração declarada incurável. A 

ciência tinha opinado: tanto pode morrer em oito 

 

Cap. I, nº3 

 

Foi acrescentado o que está a negrito no texto seguinte: 

Nota: Um jovem de dezoito anos sofria de uma doença cardíaca que foi declarada 

incurável. O veredicto da ciência havia sido: Pode morrer dentro de oito dias ou de dois 
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dias como em dois anos, mas não irá além disso. O 

jovem sabia-o: imediatamente deixou o estudo e 

entregou-se a excessos de toda a espécie. Quando 

lhe diziam que uma vida desordenada era perigosa 

na sua situação, ele respondia: Que me importa, se 

só tenho dois anos de vida? Para que me serviria 

fatigar o espírito a aprender? Gozo o que me resta e 

quero divertir-me até ao fim. Aqui está a 

consequência lógica do nihilismo. 
 

anos, mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou todo o estudo e 

se entregou aos excessos de toda a espécie. Quando lhe mostravam quanto essa vida 

era perniciosa para a sua situação, ele respondia: "Que me importa, desde que só tenho 

dois anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e 

quero me divertir até ao fim." Eis a consequência lógica no niilismo. Mas se esse jovem 

fosse espírita poderia responder: "A morte só destruirá o meu corpo que 

abandonarei como uma roupa usada, mas meu espírito continuará a viver. Eu 

serei, numa vida futura, o que fizer de mim mesmo nesta vida. Nada do que tenha 

adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa 

uma conquista para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de  que me houver 

livrado será um passo no caminho da felicidade, minha ventura ou minha 

desgraça futura dependem da utilização de minha existência presente. É pois de 

meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitando tudo o que pudesse 

diminuir as minhas forças." Qual dessas duas doutrinas será preferível? (Nota de 

Kardec ?). 
 

 

 

Capítulo III, nº 9 

Na 4ª edição foi cortado o que está a negrito 

9………. Em cada nova existência o Espírito traz o que adquiriu nas precedentes, em capacidades, em 

conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Não perdeu nada do que adquiriu, tudo lhe é 

proveitoso; todo o progresso realizado, todo o conhecimento adquirido, mesmo na última hora da 

existência, é ganho para o futuro, tantas novas provas poupadas, tantos elementos para o crescimento 

da felicidade futura. 

O Espírito, que entrevê a sua morte próxima, não dirá que é inútil trabalhar para a sua instrução no 

pouco tempo que lhe resta. Compreende a solidariedade entre o presente e o futuro, pela lei do 

progresso, e dirá antes: aproveitemos os últimos momentos para avançar o mais possível porque o que 

já estiver feito, feito está. 

Cada existência é assim um passo em frente na via do progresso, a menos que, pela sua preguiça, pelo seu 

descuido ou pela sua obstinação no mal, a pessoa não a aproveite e, nesse caso, terá de recomeçar. Dela 

 
Capítulo III, nº 9 
 
9……….Em cada nova existência 

o Espírito se apresenta com o que 
adquiriu nas precedentes em 

aptidões, em conhecimentos 
intuitivos, em inteligência e em 
moralidade. Cada existência é 
assim um passo dado no caminho 
do progresso.  
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depende, pois, aumentar ou diminuir o número das suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e 

laboriosas.  

 

 

Capítulo III, nº 10 

10. No intervalo das existências corporais, o Espírito regressa por um tempo mais 

ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal 

que tenha feito.  

O estado espiritual é o estado normal do Espírito, uma vez que será o seu estado 

definitivo e que o corpo espiritual nunca morre. O estado corporal é transitório e 

passageiro. É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso 

conseguido pelo seu trabalho durante as encarnações. É aí, também, que se prepara 

para as novas lutas e toma as resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu 

regresso à Humanidade. 

 

 

Capítulo III, nº 10 

No final do parágrafo da 1ª edição foi acrescentado o seguinte, na 

4ª edição: 

10………..O Espírito progride igualmente na erraticidade. 

Nela adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir 

na Terra. Suas ideias então se modificam. O estado corpóreo e o 

estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de 

progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa 

alternadamente por esses dois modos de existência 

 

 

 

Capítulo IV, nº 2 

2. Os seres primitivos só compreendiam o que viam e, naturalmente, imaginaram o 

seu futuro à imagem do presente. Para ir mais além, faltava-lhes desenvolvimento 

intelectual, que só surgiria com o tempo.  

Os castigos da vida futura, que imaginavam, eram o reflexo dos males da 

Humanidade, numa proporção agravada. Reuniam todas as torturas, todos os suplícios, 

todas as aflições que encontravam na Terra.  

O sentido que mais tarde lhes faria compreender o mundo espiritual ainda não estava 

desenvolvido, só podia conceber penas materiais. É por isso que, com pequenas 

diferenças, os infernos de todas as religiões se assemelham. 

 

 

Capítulo IV, nº 2 

Foi acrescentada uma frase a meio do parágrafo 

2 ………..Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, 

todas as aflições que encontrou na Terra. É assim que nas 

regiões de clima quente imaginou um inferno de fogo e 

nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando 

ainda desenvolvido o sentido que mais tarde lhe permitiria 

compreender o mundo espiritual, ele só podia conceber 

penalidades materiais. Eis porque, com algumas pequenas 

diferenças formais, o inferno é semelhante em todas as 

religiões. 
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Capítulo IV, nº 6  

Foi retirado o texto a negrito, na 4ª edição. 

6…….. Foi assim que as ideias do inferno pagão se perpetuaram até aos nossos dias. De tempos a 

tempos, é verdade, pessoas mais esclarecidas que as comuns encararam as penas futuras sob um 

aspeto mais racional, mas não conseguiram triunfar da ignorância e das crenças mantidas de 

propósito por certos interesses. Foi necessária a difusão do conhecimento nos tempos modernos e o 

desenvolvimento geral da inteligência humana para se lhe fazer justiça. Mas então, como nada de positivo 

substituiu as ideias já aceites, a um longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período 

de incredulidade, ao qual a nova revelação vem pôr um termo. 

Era preciso demolir antes de construir, porque é mais fácil fazer aceitar ideias justas aos que não crêem 

em nada, porque eles sentem que lhes falta qualquer coisa, do que aos que têm uma fé robusta em coisas 

absurdas.  

As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, como baniram o céu do 

Empíreo, mas não destruíram o princípio das penas e recompensas, porque este princípio está de 

acordo com a justiça de Deus. Com o progresso das ideias essa crença foi simplesmente modificada 

num sentido mais racional, sobre a sua natureza. Perguntou-se, então, onde estava o inferno, assim 

como onde estava o céu. Durante algum tempo a fé flutuou, incerta, tanto sobre um ponto como 

sobre o outro. A revelação moderna veio hoje firmar a opinião, mostrando-nos o estado daqueles 

que são felizes. Pelos exemplos que coloca sob os nossos olhos, ensina-nos que a alma sofre no mundo 

invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que podia ter feito e não fez, na vida terrena. Que 

não é condenada a uma pena absoluta, uniforme e por um período determinado, mas que sofre as 

consequências naturais de todas as más ações até que tenha melhorado pelo esforço da sua vontade. 

Ela carrega consigo o seu próprio castigo, e isto por toda a parte em que se encontre; para isso, não 

tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está em toda a parte onde existem almas 

sofredoras, como o céu está por todo o lado onde existem almas felizes, o que não impede umas e 

outras de se agrupar, por analogia de posição, em certos locais. 

A alma sofre as penas das suas imperfeições no estado de Espírito e no estado de encarnação; mas 

os que são imperfeitos, estando excluídos dos mundos felizes onde perturbariam a harmonia, são 

relegados para mundos menos avançados física e moralmente, onde expiam as faltas pelas 

tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. 

Capítulo IV, nº 6  

6…….. Foi assim que as ideias do 

inferno pagão se perpetuaram até aos 

nossos dias. Foi necessária a difusão do 

conhecimento nos tempos modernos e o 

desenvolvimento geral da inteligência 

humana para se lhe fazer justiça. Mas 

então, como nada de positivo substituiu 

as ideias já aceites, a um longo período 

de uma crença cega sucedeu, como 

transição, o período de incredulidade, ao 

qual a nova revelação vem pôr um termo. 

Era preciso demolir antes de 

construir, porque é mais fácil fazer 

aceitar ideias justas aos que não crêem 

em nada, porque eles sentem que lhes 

falta qualquer coisa, do que aos que têm 

uma fé robusta em coisas absurdas.  
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Se se puder conceber um inferno localizado é nos mundos de expiação, porque é à volta desses 

mundos que pululam os Espíritos imperfeitos desencarnados esperando uma nova existência que, 

permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará ao seu avanço. 

Parte do que foi omitido neste item, na 4ª edição, passou para o capítulo VIII, nos nºs 5º, 6º e 18º 

 

Capítulo IV, nº 8  

8. A Igreja católica admitiu, é verdade, uma posição especial em certos casos: as crianças que 

morrem de tenra idade, não tendo feito qualquer mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno; por 

outro lado, não tendo feito qualquer bem, também não têm direito à felicidade suprema. Ficam então, 

diz ela, nos limbos, situação mista que nunca foi definida, na qual − não sofrendo − não desfrutam de 

perfeita felicidade. Porque a sua sorte está irrevogavelmente fixada, são privadas dessa felicidade para 

toda a eternidade. Esta privação, não tendo sido causada por elas, equivale a um suplício eterno 

imerecido.  

Acontece o mesmo com os homens primitivos que, não tendo recebido a graça do batismo e o 

conhecimento religioso, pecam por ignorância, abandonando-se aos seus instintos naturais, não 

podendo ter nem as culpas nem os méritos dos que puderam trabalhar com conhecimento de causa 

para evoluírem. 

A simples lógica recusa uma semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus 

está integralmente nestas palavras de Jesus: “ A cada um segundo as suas obras”. Mas é preciso 

entender que se trata das obras boas ou más que praticam, livre e voluntariamente, as únicas de que 

somos responsáveis, o que não é o caso das crianças, nem dos primitivos, nem daqueles que não 

puderam ser esclarecido. 

A doutrina espírita ensina-nos que não há uma única imperfeição da alma que não tenha 

consequências lamentáveis, inevitáveis, assim como não há nenhuma boa qualidade que não seja 

fonte de alegria.   

A soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que as 

alegrias estão na proporção da soma das qualidades. Daqui resulta que a alma que tem dez 

imperfeições, sofre mais do que aquela que só tem três ou quatro. E que, quando das dez 

imperfeições só lhe faltam vencer três ou quatro, sofrerá menos, e quando já as tiver vencido 

todas, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz.  

Capítulo IV, nº 8  

8. A Igreja católica admitiu, é verdade, 

uma posição especial em certos casos: as 

crianças que morrem de tenra idade, não 

tendo feito qualquer mal, não podem ser 

condenadas ao fogo eterno; por outro lado, 

não tendo feito qualquer bem, também não 

têm direito à felicidade suprema. Ficam 

então, diz ela, nos limbos, situação mista que 

nunca foi definida, na qual − não sofrendo − 

não desfrutam de perfeita felicidade. Porque 

a sua sorte está irrevogavelmente fixada, são 

privadas dessa felicidade para toda a 

eternidade. Esta privação, não tendo sido 

causada por elas, equivale a um suplício 

eterno imerecido.  

Acontece o mesmo com os homens 

primitivos que, não tendo recebido a graça do 

batismo e o conhecimento religioso, pecam 

por ignorância, abandonando-se aos seus 

instintos naturais, não podendo ter nem as 

culpas nem os méritos dos que puderam 

trabalhar com conhecimento de causa para 

evoluírem. 

A simples lógica recusa uma semelhante 

doutrina em nome da justiça de Deus. A 
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Assim também, na Terra, a pessoa que tiver várias doenças sofre mais do que a que tiver só 

uma, ou que não tiver nenhuma. Pela mesma razão, aquele que possui dez qualidades é mais 

feliz do que o que tiver menos.  

Consequentemente, há tantos graus no estado de felicidade ou infelicidade das almas, depois da 

morte, como há de qualidades boas ou más que possuem. 

Como todas as almas têm a possibilidade de adquirir o bem e de se libertar do mal, conforme 

os esforços da sua vontade, o futuro não está fechado para nenhuma. Deus não ignora nenhum 

dos seus filhos. Acolhe-os à medida que evoluem, valorizando o mérito das suas obras.  

A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta dos numerosos exemplos citados 

na segunda parte deste livro. 

Neste capítulo IV o texto a negrito foi suprimido da versão original. No entanto, o adulterador 

retirou partes dele para formar os itens 3º e 4º do Capítulo VIII, que não existiam na versão original 

de A.K. 

Nota: Os textos, quando retirados pelo adulterador da sua localização original, ficam 

prejudicados no seu entendimento, além de alterar e confundir a organização inicial dos itens 

do cap. VIII. Neste caso e em todos em que isso acontece. 

Na 1ª edição o IV capítulo acaba aqui, no nº 8. 

 

 

 

 

 

 

justiça de Deus está integralmente nestas 

palavras de Jesus: “ A cada um segundo as 

suas obras”. Mas é preciso entender que se 

trata das obras boas ou más que praticam, 

livre e voluntariamente, as únicas de que 

somos responsáveis, o que não é o caso das 

crianças, nem dos primitivos, nem daqueles 

que não puderam ser esclarecido. 

 

Na 4ª edição continua com o nº 9, que 

corresponde ao nº1 do Cap. V da 1ª edição, 

e vai até ao nº 15, que é o nº 7 e último na 

1ª edição. 

 

Capítulo VI, nº 8 

O Purgatório- corresponde ao capítulo V da 4ª edição 

8…… Mas o espiritismo também diz que a eficácia da prece está no 

pensamento e não nas palavras; as melhores preces são as do coração e não as 

dos lábios; quem ousará censurar isto? 

 

 

Capítulo VI, nº 8 

Foi intercalada uma frase. 

8 ….. Mas ensina que a eficácia das preces depende do pensamento e não das 

palavras, que as melhores preces são as que partem do coração e não apenas dos 

lábios, aquelas que são ditas por nós mesmos e não as que mandamos dizer 

por dinheiro. Quem ousaria reprová-lo por isso? 

 



11 
 

Cap. VII, nº 13 

13. Um último argumento a favor da eternidade das penas é o seguinte: 

“O medo de um castigo eterno é um freio; se o tirássemos, o ser 

humano, nada mais receando, entregar-se-á a todos os excessos.” 

Este raciocínio seria justo se a supressão das penas eternas implicasse 

a supressão de todos os castigos. O estado feliz ou infeliz na vida futura é 

uma consequência rigorosa da justiça de Deus, porque se o homem bom 

e o perverso ficassem numa situação idêntica, isso seria injusto.  

Por não ser eterno, o castigo não é menos penoso. Receia-se quanto 

mais se acredita nele, e acredita-se quanto mais racional for. Uma pena 

em que se não acredita, não é um freio, e a eternidade das penas pertence 

a este número. Esta crença teve a sua utilidade numa certa época. Hoje, 

não só ela já não impressiona, como causa incredulidade.  

Antes de a colocar como uma necessidade, seria necessário provar a 

sua realidade. Sobretudo, que se visse a eficácia naqueles que a 

preconizam e se esforçam por demonstrá-la. Infelizmente, muitos provam 

pelos seus atos que não estão minimamente assustados. Se esta crença é 

impotente para reprimir o mal em que dizem acreditar, que influência terá 

sobre os que não acreditam?  

Cada um admitirá, como justa, uma pena de duração proporcional 

à gravidade da falta, e à persistência na obstinação no mal, mas com 

a porta sempre aberta ao arrependimento.  

 

Na 4ª edição, que corresponde ao Cap. VI, nº 17, foi retirado o último 

parágrafo.  

17 — Um último argumento em favor da eternidade das penas é o 

seguinte: 

O temor de um castigo eterno é o freio. Se o eliminarmos, nada mais 

tendo a temer, o homem se entregará a todos os desregramentos. 

Esse raciocínio seria justo se ao eliminarmos a eternidade das penas 

suprimíssemos toda e qualquer sanção penal. A situação feliz ou infeliz 

na vida futura decorre de uma rigorosa consequência da justiça de Deus, 

enquanto uma identidade de situação entre o homem bom e o perverso 

seria a negação dessa justiça. Pelo fato de não ser eterno, o castigo não 

tem de ser menos penoso. Ele se torna tanto mais temível, quanto mais se 

pode aceitá-lo, e tanto mais aceitável, quanto mais racional. Uma 

penalidade em que não se pode crer não é um freio, e a eternidade das 

penas está nesse caso. 

A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve a sua utilidade e a 

sua razão de ser em certa época. Hoje, não somente ela deixou de assustar, 

como acabou por semear a incredulidade.  

Antes de colocá-la como uma necessidade, seria necessário demonstrar 

a sua realidade. Conviria, sobretudo que se pudesse ver a sua eficácia no 

exemplo daqueles que a preconizam e se esforçam para a demonstrar. 

Infelizmente, entre eles, são bem poucos os que provam pelos seus atos 

que realmente estão atemorizados. Se essa crença é impotente para 

reprimir o mal entre aqueles que dizem acreditar nela, que domínio 

poderia ter sobre os que não acreditam? 

Se essa crença é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem 

acreditar nela, que domínio poderia ter sobre os que não acreditam? 
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Cap. VII, nº18 

Foi retirada a frase do fim do item 18 

18……….. Assim é hoje a Humanidade. Saiu da infância e abandonou as fraldas. O homem já não 

é o instrumento passivo que se verga sob a força material, nem o ser crédulo que aceita tudo de olhos 

fechados. Por isso, quando o seu Espírito atingiu um certo desenvolvimento, recusou a crença nas 

penas eternas que achou incompatível com a ideia maior que já fazia da Divindade e as noções 

mais exatas que adquiriu do justo e do injusto. Nem todos os argumentos do mundo poderiam 

triunfar da evidência. Persistir, neste facto é um erro, porque é comprometer a sua própria 

autoridade. 

 

Na 4ª edição corresponde ao Cap. VI, nº 22 e o ítem 

acaba assim: 

22……….. Assim é hoje a Humanidade. Saiu da 

infância e abandonou as fraldas. O homem já não é o 

instrumento passivo que se verga sob a força material, 

nem o ser crédulo que aceita tudo de olhos fechados.   

 

O Cap. VII termina assim (corresponde, na 

4ª edição, ao nº 24, do capítulo VI): 

24. A nova revelação, dando noções mais 

sensatas sobre a vida futura, e provando que 

podemos salvar-nos pelas nossas próprias obras, 

devem encontrar uma oposição tanto mais forte 

quanto mais diminui uma fonte importante de 

recursos. Acontece o mesmo quando uma 

descoberta ou uma invenção vêm modificar os 

hábitos. 

Aqueles que vivem de antigos e custosos 

processos, enaltecem-nos e desacreditam os novos, 

mais económicos. Acreditam, por exemplo, que a 

imprensa, apesar dos serviços que iria prestar à 

Humanidade, tenha sido aclamada pela numerosa 

classe dos copistas? Certamente que não. Eles 

amaldiçoaram-na. O mesmo deve ter acontecido 

com as máquinas, os caminhos-de-ferro e centenas 

de outras coisas. 

Aos olhos dos incrédulos, o dogma da 

eternidade das penas é uma questão fútil e de que 

Na 4ª edição, que corresponde ao Cap. VI, foi acrescentado este texto: 

 

Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original 

25 — Aos que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas podemos opor 

os textos contrários, que não permitem nenhuma dúvida a respeito. As seguintes palavras de Ezequiel 

são a mais decisiva negação, não somente das penas irremissíveis, mas também da possibilidade de 

recair sobre toda a sua descendência a falta cometida pelo pai do género humano: 

1) Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:  

2) Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferiste este provérbio, dizendo: Os pais 

comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram?  

3) Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel.  

4) Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do filho é minha; a alma 

que pecar, essa morrerá. 

5) Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça: 

 7) não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu 

pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes;  

8) não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo 

verdadeiro juízo entre homem e homem;   

9) andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente o tal justo 

certamente viverá, diz o Senhor Deus. 

10) Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas.  
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se riem. Aos olhos do filósofo, há uma gravidade 

social pelos abusos a que dá lugar. As pessoas 

verdadeiramente religiosas veem a dignidade da 

religião interessada  na destruição destes abusos e 

da sua causa. 

 

13) esse filho morrerá, por todas estas abominações que ele fez e o seu sangue será sobre ele. 

14) Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e, vendo -os, não cometer 

coisas semelhantes,  

1 7) não morrerá pela iniquidade de seu pai, mas certamente viverá.  

18) Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom 

no meio do seu povo, eis que morrerá por causa de sua iniquidade. 

19) Mas direis: Por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo 

e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. 

20) A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do 

filho; a justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. 

21) Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus 

estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto.  

22) De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele; pela justiça que 

praticou, viverá. 

23) Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se 

converta do seu caminho e viva. (Ezequiel , cap, XVIII, vs. 1 a 23.) 

11) Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que 

o perverso se converta do seu caminho e viva. (Ezequiel, cap. XXXIII, v. 11)  

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII – AS PENAS FUTURAS SEGUNDO O ESPIRITISMO 

 

Este capítulo VIII da 1ª edição (que na 4ª passou a ser o VII) foi o mais adulterado de todos e com consequências doutrinárias muito graves. 

Podemos ver a seguinte informação retirada e adaptada de “Nem Céu nem Inferno” editado pela FEAL, em 2020: 

“ Para dar ao leitor uma ideia da importância deste capítulo, lembre-se do Novo Testamento, onde o Sermão da Montanha, pronunciado por Jesus, 

é o seu texto principal e todo o resto o completa: podemos dizer que, quanto à teoria moral, o capítulo VIII da 1ª edição de “O Céu e o Inferno” tem, 

para as obras de A.K., importância equivalente ao Sermão da Montanha em relação aos Evangelhos; e na adulteração da obra ele foi amplamente 
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desfigurado, infiltrando-se os mais retrógrados conceitos do velho mundo, causando confusão e desentendimento nas gerações espíritas já há século 

e meio.  

Os adulteradores não foram nada discretos, pois inverteram completamente a proposta moral, escrita de forma lúcida, didática e conclusiva pelo 

autor. A Moral da liberdade, baseada na mais completa responsabilidade pessoal pela conquista da felicidade, determinada a cada Espírito pelas leis 

naturais que regem o mundo moral, (moral autónoma) foi a teoria presente na obra original. Já a adulteração de 1869 retira essa ideia, distorce o 

texto, implanta falsos itens, dando ao leitor a base dogmática de um Deus vingativo, agindo por meio de castigos físicos e morais, exigindo submissão 

(moral heterónoma). Foram implantadas as falsas ideias de carma, que acabaram por se tornar uma referência para o meio espírita daquele final de 

século e principalmente dos seguintes. Uma fraude de extensas proporções, exigindo agora um esforço amplo e dedicado para restabelecer a 

verdadeira teoria de Allan Kardec, pois toda a crise também é uma oportunidade 

 
A ordem dos itens, como Allan Kardec a elaborou, foi muito modificada pelos adulteradores. Para quem quiser comparar os textos, colocámos, a 
seguir ao seu número e entre parêntesis, na primeira edição, o que lhe corresponde na edição adulterada.   

As notas que inserimos foram todas retiradas e adaptadas de “Nem Céu nem Inferno” editado pela FEAL, em 2020. Os seus autores, Paulo 

Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, são os investigadores que, com Simoni Privato Goidanich mais se distinguiram na procura da 

verdadeira mensagem de Allan Kardec. As suas publicações estão à disposição de todos e decidimos utilizá-las, em primeiro lugar, para o nosso 

próprio esclarecimento. Depois pensámos que, se pudermos ser úteis a mais alguém, tanto melhor. Afinal, os livros brasileiros ainda são muito 

difíceis de adquirir em Portugal.   
 

 

1ª edição 4ª edição 

 

Capítulo VIII 

 

corresponde ao Capítulo VII 

 
Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém 

neste mundo pode, com a sua autoridade, decretar o 

código penal divino. Qualquer teoria humana é apenas 

uma hipótese, que só tem o valor de uma opinião 

pessoal e, por isso mesmo, pode ser mais ou menos 

engenhosa, racional, bizarra ou ridícula; só a 

A carne é fraca (R.E. Março 1869) 

Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao Espírito, pois que se ligam mais ao 

moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acredita -se que 

acarretam menos responsabilidade: tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade 

etc. 
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confirmação pelos factos pode dar-lhe autoridade e 

fazê-la passar ao estado de princípio. 

 Na ausência de factos próprios para fixar as suas 

ideias na vida futura, os homens deram curso à sua 

imaginação e criaram esta diversidade de sistemas que 

compartilharam e compartilham ainda as crenças. De 

algumas pessoas de elite, em diversas épocas, 

conseguiram entrever uma ponta da verdade, a massa 

ignorante permaneceu sob o domínio dos preconceitos 

que, muitas vezes, lhes foram impostos. A doutrina das 

penas eternas está neste número. Esta doutrina fez o 

seu tempo; hoje, está ultrapassada pela razão. Que 

colocar no seu lugar? 

Uma teoria substituída por outra teoria embora 

mais racional, poderá sempre ser aceite como 

provável mas dificilmente como absolutamente certa. 

É por isso que o homem, chegado a este 

desenvolvimento intelectual que lhe permite refletir e 

comparar, nada encontrando que satisfaça 

completamente a sua razão e responda às suas 

aspirações, paira indeciso. Uns, a quem a 

responsabilidade do futuro assusta, e que querem 

usufruir do presente sem constrangimentos, 

procuram insensibilizar-se e anunciam o nada depois 

da morte, acreditando assim pôr a sua consciência no 

descanso. Outros ficam na perplexidade e na dúvida. 

A maior parte acredita em alguma coisa, mas não sabe 

exatamente em quê. 

Um dos resultados do desenvolvimento das ideias, 

e dos conhecimentos adquiridos, é o método 

Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais 

correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do Espírito. Esse 

desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a 

bossa da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. (Revista de julho de 1860 

e abril de 1862.) 

Se a ação do Espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do 

organismo. O Espírito é assim o artífice do seu próprio corpo que ele modela, por assim dizer, 

apropriando-o às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Assim sendo, a 

perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência de cria ções distintas, mas o 

resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu instrumento na medida em que as suas 

faculdades se desenvolvem. (A Gênese segundo o Espiritismo, cap. XI, “Gênese espiritual”.) 

Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do Espírito devem 

modificar as funções sanguíneas, dando-lhes maior ou menor atividade, bem como provocar 

secreções mais ou menos abundantes da bílis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o 

glutão sente a boca encher -se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode 

excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É pois o Espírito, cuja sensualidade 

foi despertada, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão 

dessa comida não produz nenhum efeito. É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível 

verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade 

ao Espírito, mas é a sensibilidade do Espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob 

a influência da sensibilidade espiritual o organismo apropriou-se a essa disposição natural do 

Espirito, como o do glutão se apropriou à disposição do seu Espírito. 

Seguindo esta ordem de ideias, compreende -se que um espírito irascível deve impulsionar um 

temperamento bilioso, de maneira que um homem não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso 

porque o seu Espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. 

Um Espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu 

caráter, enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos 

disposições bastante diferentes. A ação do Espírito sobre o físico é de tal maneira evidente, que 

vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas 

comoções morais. A expressão comum: A emoção pôs-lhe o sangue a ferver não é tão desprovida 

de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue se não o Espírito por suas 
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científico
4
; o homem quer acreditar, mas quer saber 

em que acredita. Já não se convence só com palavras. 

A sua razão, fortalecida, quer alguma coisa mais 

substancial que as teorias; numa palavra, precisa de 

factos. 

Deus, considerando que a Humanidade saiu da 

infância, e que as pessoas hoje estão maduras para 

compreender verdades de uma natureza mais elevada, 

permite que a vida espiritual lhes seja revelada por 

factos que põem termo às incertezas e fazem cair o 

suporte das hipóteses; é a realidade, depois da ilusão. 

Nota adaptada de “Nem Céu nem Inferno” editado 

pela FEAL em 2020 

Outro texto importante retirado de “O Céu e o Inferno” 

na adulteração, está nos parágrafos presentes no início do 

Cap. VIII da edição original “As penas futuras segundo o 

Espiritismo”. 

Este importante texto original da obra foi substituído, 

na versão adulterada pelo extrato do artigo “A carne é 

fraca – estudo fisiológico e moral”, publicado na Revista 

Espírita de março de 1869, exato mês da morte do 

professor Rivail. Porém, a conclusão original foi retirada 

do artigo e os parágrafos finais foram alterados dando 

outro sentido ao texto.  

O que Kardec desejava dizer com este artigo da R.E. é 

a absoluta responsabilidade individual que a liberdade de 

ação confere. 

 

disposições morais? Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado 

pela natureza do Espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o 

físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é 

determinado por uma causa externa, acidental, independente do Espírito, como a temperatura, o 

clima, os vícios hereditários que influem na constituição, um mal -estar passageiro etc. O moral 

do Espírito pode então ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua 

natureza própria seja por isso modificada. 

Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para 

escapar à responsabilidade. A carne só é fraca quando o Espírito é fraco , o que inverte a questão 

e deixa ao Espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem pensamento 

nem vontade, jamais prevalece sobre o Espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o 

Espirito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista 

imprime na sua obra material o selo do seu génio. O Espírito liberto dos instintos da animalidade 

modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que 

o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. 

A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. 

Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o 

desenvolvimento intelectual do Espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será, 

porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. 

Esta lei explica os insucessos da Medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito 

e não causa, os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas 

disposições morais do Espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação 

terapêutica. É pois sobre a causa primeira que se deve agir. Dai, se possível, coragem ao poltrão 

e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo.  

Isto prova mais uma vez a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a ação do 

elemento espiritual sobre o organismo. (Ver Revista Espírita de Março de 1869). 

                                                            

4 Kardec usa o termo “positivisme” referindo-se ao pensamento científico, progressivo, baseado na observação dos factos, e não ao sistema criado por Auguste 

Comte (1798-1857) 
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Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras 
 

 
1ª Edição 

 

 

4ª Edição 
 

 

 

 

A Doutrina Espírita, no que diz respeito às penas futuras, não é, como em 

tudo o resto, fundada numa teoria preconcebida; em todos os seus aspetos 

baseia-se em observações e é isso que faz a sua autoridade. Nunca ninguém 

imaginou que as almas, depois da morte, deviam encontrar-se nesta ou naquela 

situação. São os próprios seres que já deixaram a Terra que vêm hoje, com a 

permissão de Deus e porque a Humanidade está a entrar numa nova fase, 

iniciar-nos nos mistérios da vida futura, descrever a sua posição feliz ou infeliz, 

as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo; numa palavra, 

completar, neste ponto, os ensinamentos de Jesus. 

 

 

Não se trata aqui do relato de um único Espírito, que poderia ver as coisas 

apenas do seu ponto de vista, sob um único aspeto, ou ainda ser dominado por 

preconceitos terrenos. Também não se trata de uma revelação feita a um único 

indivíduo, que poderia deixar-se convencer pelas aparências, nem de uma visão 

extática que se presta a ilusões e muitas vezes é apenas o reflexo de uma 

imaginação exaltada, mas de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as 

categorias de Espíritos, desde a mais elevada até à mais baixa escala, com a 

ajuda de inumeráveis intermediários (médiuns) disseminados por todos os 

pontos do globo, de tal modo que a revelação não é privilégio de ninguém, que 

 

 

 

A Doutrina Espírita, no tocante às penas futuras não se funda, 

como nos outros pontos, sobre uma teoria preconcebida.  

Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Em todos 

os seus aspetos ela se apoia nas observações, e é isso que faz a sua 

autoridade.                                                                         

Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar 

nesta ou naquela situação. Foram os próprios seres que já deixaram 

a Terra que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura, 

descrever a sua situação feliz ou infeliz, as impressões que sofreram  

 

 

e a transformação por que passaram com a morte do corpo. Numa 

palavra: vieram completar nesse ponto o ensino do Cristo. 

Não se trata, porém, do relato de um único Espírito, que poderia 

ver as coisas apenas à sua maneira, sob um único aspeto, ou ser 

ainda dominado pelos prejuízos da sua vida terrena. Nem se trata de 

uma revelação particular, feita a um único indivíduo, que poderia se 

deixar enganar pelas aparências. Nem de uma visão extática que se 

prestasse às ilusões, não sendo frequentemente mais do que um 

reflexo da imaginação exaltada.  
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cada um pode ver e observar igualmente, e que ninguém é obrigado a acreditar 

pela fé de outrem. 

As leis que daí derivam só são deduzidas quando houver concordância 

desta multiplicidade de observações. Esta é a característica essencial e 

especial da doutrina espírita.  

Nunca um princípio geral foi tirado de um facto isolado, nem da 

asserção de um único Espírito, do ensinamento dado a um único indivíduo, 

ou de uma opinião pessoal.  

Quem seria a pessoa que poderia acreditar-se, por si só, suficientemente 

justa para avaliar de maneira completa, toda a justiça de Deus? 

Os numerosos exemplos para estabelecer a sorte futura da alma, citados 

nesta obra, poderiam ser multiplicados sem limites. Como cada um de nós 

pode observar outros exemplos semelhantes, basta referir os modelos, 

digamos assim, das diversas situações. Destas observações, podemos 

deduzir as condições de felicidade e de infelicidade da vida futura. São 

provas de que nenhum defeito ou erro cometido fica sem ser corrigido. Não 

sendo eterna, a prova a enfrentar pode ser difícil, dependendo das 

circunstâncias. 

É bem fácil compreender o interesse do adulterador em retirar esse trecho, 

pois nele Kardec denuncia como falsas as teorias elaboradas por um só 

indivíduo (caso de Pezzani), ou recebidas de um só Espírito ou grupo (caso de 

Roustaing). Também os sistemas dogmáticos das religiões e da filosofia, quanto 

às leis da alma, quando estão em conflito com a teoria moral espírita (por 

exemplo as ideias de pecado e de carma, assim como um deliberado castigo 

divino pela dor física) se enquadram neste critério, que foi um texto retirado. 

 

 

Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos por 

Espíritos de todas as categorias, desde a mais elevada até a mais 

baixa da escala, com a ajuda de numerosos intermediários 

espalhados por todos os pontos da Terra, de tal maneira que a 

revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode por si 

mesmo ver e observar e ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos 

outros. 

Código penal da vida futura 

Este título, que aparece na 4ª edição, não faz o menor sentido, 

pois o significado de Código penal é um conjunto de normas 

destinadas a regulamentar o comportamento, impondo condições 

determinadas, uniformes e com tempo estabelecido. No mundo 

espiritual passa-se o oposto. “ Não há, em relação à natureza, à 

intensidade e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e 

uniforme. A única lei geral é que todas as faltas recebem a sua 

punição e todas as boas ações a sua recompensa, segundo o seu 

valor.”  

“A duração do castigo está sujeita à melhoria do Espírito 

culpado. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele, por um 

tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos 

sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação, 

numa palavra, uma melhoria séria, efetiva, e um regresso sincero 

ao bem.”  

A lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações 

do Espírito está subordinada à sua vontade 

 

 

Lei da justiça divina 
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O espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, 

formular um código de fantasia; a sua lei, no que toca ao futuro da 

alma, deduzida de observações sobre os factos, pode resumir-se nos 

seguintes pontos: 

1. A alma, ou Espírito, sofre na vida espiritual as consequências 

de todas as imperfeições de que se não libertou na vida corporal. O seu 

estado de felicidade ou de infelicidade, é inerente ao grau do seu 

aperfeiçoamento ou das suas imperfeições. 

O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular 

um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma são deduzidas de 

observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte: 

1. A alma ou Espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições 

de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao 

grau de sua depuração ou das suas imperfeições. 

2. Todos os Espíritos, sendo perfectíveis em virtude da lei do 

progresso, trazem em si os elementos da felicidade ou da 

infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e evitar a outra, 

trabalhando para o seu próprio aperfeiçoamento. 

Neste item, que foi retirado completamente na edição adulterada, a 

felicidade e a infelicidade, que nos dogmas estão representados por 

atos e locais que proporcionam prazer e dor, são aqui definidas por 

Kardec como sentimentos íntimos do Espírito, dependentes de suas 

escolhas e esforço, no sentido da sua evolução. É a definição da mais 

ampla liberdade como definição da justiça divina. 

 

2. (3) A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer a purificação completa do 

Espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de 

ventura, da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de 

atenuação dos sofrimentos. 

 

 

3. (2) A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, à 

purificação completa do Espírito. As imperfeições são as causas do 

sofrimento, assim como as qualidades adquiridas são as causas de 

alívio dos sofrimentos; (3) daqui resulta que a soma da felicidade e da 

infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que o 

Espírito possui. 

 

3.  Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências 

desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de 

ventura. (3) A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos 

gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, dez 

imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas três ou quatro. Quando 

dessas dez imperfeições só lhe restarem um quarto ou a metade, ela sofrerá menos, e 

quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como 

acontece na Terra: aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que o que 

sofre apenas de uma ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui dez 

qualidades boas goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Acrescentado 

(retirado do Cap.IV, onde foi apagado) 
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4. A punição é sempre a consequência natural das faltas 

cometidas. (7) O Espírito sofre pelo mal que fez. Estando a sua 

atenção incessantemente dirigida para as consequências desse 

mal, compreende melhor os inconvenientes e é encorajado a 

corrigir-se. 

4. Em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem 

que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua 

vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia 

nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a 

perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Acrescentado; (o texto a 

negrito foi retirado do Cap.IV, onde foi apagado, o texto sublinhado é da autoria do 

adulterador) 

 

5. (11) A punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma 

falta pode dar lugar a punições diferentes, conforme as circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nas quais foi cometida. 

Na edição adulterada a palavra punição foi substituída por expiação. A intenção 

do adulterador está em confundir os dois termos que, para Kardec, têm significados 

completamente diferentes um do outro. Depois de, no item anterior (4º) ter afirmado 

que castigo/punição é o estado de sofrimento moral que é sempre a consequência 

natural do ato cometido, Kardec explica que as variáveis que regulam a punição são 

complexas, pois dependem das particularidades de cada espírito que a vivencia, não 

existem normas sistemáticas. 

A expiação é uma escolha livre do Espírito das situações que enfrentará na 

sua reencarnação com a finalidade de superar uma imperfeição. 

 

5.  Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como a felicidade é 

inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde 

quer que se encontre. Não há pois necessidade de um lugar circunscrito 

para ela. O inferno está assim por toda a parte, onde quer que existam 

almas sofredoras, como o céu está por toda a parte, onde quer que as 

almas sejam felizes. Acrescentado (o texto a negrito foi retirado do Cap.IV, 

onde foi apagado; o texto sublinhado é da autoria do adulterador) 

 

6. (12) Não há, em relação à natureza, à intensidade e à duração do castigo, 

nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que todas as faltas recebem a 

sua punição e todas as boas ações a sua recompensa, segundo o seu valor. 

Os dogmas do pecado e do carma foram historicamente definidos pelas religiões 

ancestrais como seguindo códigos proporcionais: por exemplo, a expressão bíblica 

“olho por olho, dente por dente.” Também a ideia de carma propõe um castigo 

equivalente, na sua natureza e intensidade, à falta cometida. A definição espírita 

revoluciona este pensamento, pois segundo a lei da justiça divina não há regra 

quanto à natureza, intensidade e duração do castigo. A única lei absoluta está na 

diferença entre o bem e o mal. O sofrimento moral é uma consequência da 

6°) O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más 

qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova 

de imperfeição. Se toda a imperfeição é fonte de sofrimento, o Espírito deve 

sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o 

bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena 

Acrescentado (o texto a negrito foi retirado do Cap.IV, onde foi apagado, o 

texto sublinhado é da autoria do adulterador) 
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consciência do Espírito, está nele próprio a medida das consequências, o quanto 

está consciente do ato cometido e tantos outros fatores cuja regra não se pode 

definir. 

Por outro lado, a expiação não é um castigo, mas uma escolha do Espírito que 

se arrependeu e quer emendar-se, portanto, não se pode confundir castigo 

com expiação. 

A teoria espírita exige um completo repensar das estruturas lógicas da moral. 

É preciso raciocinar e estabelecer novos entendimentos que fujam das falsas 

hipóteses heterónomas. 

 

7. (8) Sendo a justiça de Deus infinita, tem em conta o bem e o mal, com todo 

o rigor; não há ações ou pensamentos, bons ou maus, sem as respetivas 

consequências e não há uma única boa ação, um único movimento da alma para o 

bem, ainda que mínimo, numa palavra, o mais ligeiro mérito, que se perca, mesmo 

os dos Espíritos mais perversos, porque isso é um início de progresso. 

 

7. (4) O Espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua 

atenção estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, 

ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a 

corrigir-se. 

 

 

8. (13) A duração do castigo depende da melhoria do Espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo 

determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação 

e a reparação, numa palavra, uma melhoria séria, efetiva, e um regresso sincero ao bem.  

O Espírito é sempre o árbitro da sua própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pela obstinação no mal ou 

suavizá-los e abreviá-los pelos seus esforços para fazer o bem.  

Uma condenação por um tempo determinado, qualquer que fosse, teria um duplo inconveniente: ou continuar a 

castigar o Espírito que já tivesse melhorado, ou cessar o castigo enquanto ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é 

justo, pune o mal enquanto ele existe; deixa de o punir quando o mal já não existe.  

Assim encontra-se confirmada esta palavra: Não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e persegui-lo-ei 

ATÉ QUE ELE SE ARREPENDA.5 

8.  (7) Sendo a justiça de Deus 

infinita, todo o mal e todo o bem são 

rigorosamente levados em conta. Se não 

há uma única ação má, um só mau 

pensamento que não tenha 

consequências fatais, também não há 

uma única ação boa, um só bom 

movimento da alma, numa palavra, o 

mais ligeiro mérito que fique perdido. E 

isso, mesmo entre os mais perversos, 

                                                            
5 Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que tiver cometido, se guarda todos os meus preceitos, e se age segundo a equidade e a justiça, viverá, certamente, e não morrerá. - 

Esquecerei as iniquidades que tiver cometido e viverá nas obras de justiça que tiver praticado. Diz o Senhor Deus: – Eu não quero a morte do ímpio.- Quero antes que se converta, que se retire 

do mau caminho e que viva (Ezequiel, cap. XVIII, v. 21,22 e 23; cap. XXXIII, v. 11.) (Nota de A.K.) 
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Neste item Kardec associa o fim do castigo, enquanto consequência natural, com o aperfeiçoamento voluntário e 

consciente do Espírito. Depende assim somente da escolha do próprio ser e de nada externo a ele. Nem mesmo de um 

perdão divino. Segundo Kardec, didaticamente, podemos interpretar expiação como sendo o aperfeiçoamento sério e 

efetivo, e reparação como um regresso sincero ao bem.  

Assim, o Espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino. Esta definição explica melhor a passagem bíblica: Não 

quero a morte do pecador, mas que ele viva, e persegui-lo-ei ATÉ QUE ELE SE ARREPENDA. 

 

 

 

porque representam um começo de 

progresso. 

 

9. (14) Sendo a duração do castigo dependente do arrependimento, resulta daí que o Espírito culpado que não se 

arrependesse e nunca melhorasse, sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, 

pois, entender-se no sentido relativo e não no sentido absoluto. 

O adulterador substitui arrependimento por melhoramento. Pretende assim deformar a teoria espírita segundo os 

dogmas do velho mundo. Portanto, na heteronomia acredita-se que o fim do castigo estaria subordinado à sansão de 

um Deus vingativo para o qual o indivíduo deveria, temendo-o, suplicar, submisso, o seu perdão. 

No texto original de Kardec o castigo/punição é o sofrimento moral, resposta simultânea da lei natural à condição de 

imperfeição. Portanto, a duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre (pelo arrependimento): é 

a autonomia moral. 

Deus não castiga nem precisa perdoar, Ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os Espíritos, sem exceção, 

serão felizes pelo seu esforço e escolha. Essa é a mais perfeita definição da justiça divina. Por fim, Kardec completa 

que a eternidade das penas, sendo uma ilusão do Espírito imperfeito que atordoado pelo sofrimento, pensa que este 

nunca acabará, é relativa. Para as religiões dogmáticas as penas eternas são aceites no sentido absoluto, como se 

fossem uma imposição deliberada de um Deus vingativo. 

 

 

 

9.  Toda falta que se comete, todo 

mal praticado é uma dívida contraída e 

que tem que ser paga. Se não for nesta 

existência, será na próxima ou nas 

seguintes, porque todas as existências 

são solidárias entre si. Aquilo que se 

paga na existência presente não será 

cobrado na seguinte. Acrescentada, 

inventada e falsa. Não existe na versão 

original. 

 

10. Uma condição inerente à inferioridade 

dos Espíritos é a de não verem o termo da 

sua situação e de acreditarem que 

sofrerão para sempre. É para eles um 

castigo que lhes parece ser eterno. 

10.  O Espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal. Todas as 

misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias 

imperfeições, são expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. 

Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza 

das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. Acrescentada, inventada 

e falsa. Não existe na versão original. 
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11. (19) É possível que um Espírito nunca melhore? Não! Se assim fosse, estaria 

fatalmente votado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso, que rege 

providencialmente todas as criaturas. Sendo sempre possuidor do seu livre arbítrio, 

por vezes a sua obstinação no mal é tenaz e por isso o seu progresso muito lento. Pode 

aí persistir anos e séculos. Mas chega sempre um momento em que a sua teimosia em 

desafiar a justiça de Deus esmorece perante o sofrimento e, então, apesar da sua 

fanfarronice, reconhece a força superior que o domina. Desde que nele se manifestem 

os primeiros sinais de arrependimento, Deus permite-lhe entrever a esperança.  

 

 

11°)(5) A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da 

falta. A mesma falta pode assim provocar expiações diferentes, 

segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela 

foi cometida. 

 

12. (20 – observação) Seria um erro acreditar que, em virtude da lei do progresso, a certeza 

de chegar mais cedo ou mais tarde à perfeição e à felicidade pode ser, para o Espírito mau, um 

encorajamento a permanecer no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde.  

 Em primeiro lugar porque o Espírito inferior não conhece o fim da situação.  

Em segundo lugar, porque o Espírito, sendo o autor da sua própria infelicidade, acaba por 

perceber que depende dele fazê-la cessar, e que quanto mais tempo persistir no mal mais tempo 

será infeliz; e que o seu sofrimento durará sempre se ele não lhe puser um termo.  

Seria pois um falso cálculo da sua parte, de que seria a primeira vítima.  

Se, pelo contrário, e segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe for 

vedada para sempre, ele insiste no mal porque não tem qualquer interesse em regressar ao bem, 

que para ele não tem vantagens. A razão diz de que lado está a verdadeira justiça 

providencial e aquela em que melhor se vê o amor de Deus pelas suas criaturas. 

Aqui, a ordem do texto original é fundamental para o seu estudo, pois do item 11 ao 13, 

A.K. trata dos Espíritos maus ou imperfeitos, que são apenas uma parte dos Espíritos do nosso 

planeta. Como o adulterador deseja impor o falso dogma religioso, segundo o qual todos os 

Espíritos do nosso planeta seriam pecadores a serem castigados (Roustainguismo), ele retira as 

palavras Espírito mau para levar o leitor ao erro, generalizando o item para todos os Espíritos. 

Também a ordem foi mudada na versão adulterada, reforçando essa intenção de causar 

confusão. 

 

13°)(8) A duração do castigo está subordinada ao 

melhoramento do Espírito culpado. Nenhuma condenação é 

pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige 

para termo dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva, 

com um retorno sincero ao bem. O Espírito é assim e sempre o 

árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar os seus sofrimentos 

pelo seu endurecimento no mal e abrandá -los e até mesmo 

abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem. Uma 

condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse 

tempo, teria o duplo inconveniente de fazer o Espírito sofrer 

inutilmente depois de melhorado, ou de cessar antes que ele se 

libertasse do mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele 

existe, e deixa de punir quando o mal deixou de existir. Ou, se 

quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, 

este dura somente enquanto aquele subsiste e a sua 

intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. 
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14 (20 – observação) Diante desta lei cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. 

Deus, criando uma alma, sabe com efeito se, em virtude do seu livre arbítrio, ela seguirá o bom 

ou o mau caminho. Sabe que será punida se fizer mal. Mas sabe também que esta pena 

temporária é um meio de lhe fazer compreender o seu erro e de a fazer entrar no bom caminho, 

a que chegará, mais cedo ou mais tarde.  

Segundo a doutrina das penas eternas, sabe que se falhar, está antecipadamente condenada 

a torturas sem fim.  

A razão diz-nos também de que lado está a verdadeira justiça de Deus. 

A.K. ressignifica as expressões do cristianismo com base na lei do progresso do Espírito, 

desde simples e ignorante até se tornar bom. A tradição das religiões afirmava que Deus já 

sabia previamente quais seriam as almas escolhidas para a salvação e aquelas que seriam 

condenadas às penas eternas. Demonstrando que o destino de todos os Espíritos será a 

felicidade como conquista de seus esforços, o Espiritismo altera a compreensão da presciência 

divina.  

O uso da razão é fundamental para compreender a doutrina espírita, que difere dos sistemas 

dogmáticos que exigem a fé cega e a obediência passiva 

 

14°) (9) A duração do castigo estando subordinada ao 

melhoramento do Espírito, disso resulta que o culpado que não 

se melhorasse continuaria sofrendo sempre, para ele a pena seria 

eterna. 

 

15.(21) Cada um só é responsável pelas suas faltas pessoais. Ninguém carrega as penas de 

outrem
6
, a menos que lhe tenha dado lugar, quer pelo seu exemplo, quer não o impedindo 

quando tinha essa oportunidade. Respondemos não só pelo mal que fizemos mas também pelo 

bem que poderíamos ter feito e não fizemos.  

É assim, por exemplo, que o suicídio é sempre punido; mas aquele que, pela sua dureza, 

leva um indivíduo ao desespero e daí até ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. 

 

15°) (10) Uma condição que é inerente à inferioridade dos 

Espíritos é a de não ver o termo de sua situação e acreditar que 

sofrem para sempre. Isso faz com que, para eles, o castigo pareça 

eterno. 

 

16. (22) Embora a diversidade das punições seja infinita, há as que 

são inerentes à inferioridade dos Espíritos, e cujas consequências, 

salvo pequenos matizes, são quase idênticas.  

A punição mais imediata, sobretudo para os que se ligaram à vida 

material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da 

17°) O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o 

culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que 

são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na 

vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham 

desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo, a quem se fez 

                                                            
6 A alma que peca é a que morre; o filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho; a justiça do justo será sobre ele e a impiedade do ímpio será sobre ele. 
(Ezequiel, XVIII: 20.) ( Nota de A.K.) 
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separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte 

e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode existir 

durante meses e anos.  

Entre aqueles, pelo contrário, cuja consciência é pura, e que, desde 

que estavam vivos neste mundo se tenham identificado com a vida 

espiritual e desligado das coisas materiais, a separação é rápida, sem 

abalos, o despertar é agradável e a perturbação quase nula. 

 

o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará 

a encontrar -se, numa outra existência, com as mesmas pessoas que ofendeu, e em 

condições escolhidas por ele mesmo para poder provar -lhes o seu devotamento, fazendo 

-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo 

direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, 

cumprindo -se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se 

tenha falido, praticando -se o bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, sendo 

humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi 

egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil 

quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mau 

e assim por diante. É dessa maneira que o Espírito progride, tornando proveitoso o seu 

passado. Acrescentada, adulterada e contém falsas afirmações. 

Este texto não foi escrito por Kardec mas inserido pelo adulterador, evidencia uma 

compreensão errada, mesmo contrária, da teoria moral espírita. E o próprio pensamento 

dogmático, presente nas religiões ancestrais, expressando a heteronomia moral ao afimar 

que A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta 

cometida. Essa é a própria definição da ideia de pecado ou de karma que não pertence ao 

espiritismo. Este item confunde e deturpa a nova mensagem que a doutrina espírita oferece, 

levando a que o leitor da versão adulterada, formado anteriormente no pensamento 

heterónomo, tenha dificuldades em perceber as nuances da autonomia moral. 

 

18 (23) Um fenómeno muito frequente entre os Espíritos de uma 

certa inferioridade moral, consiste em se acreditarem ainda vivos, e a 

ilusão pode prolongar-se durante anos, durante os quais eles sentem 

todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da 

vida. 

 

 

18°) Os Espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque 

perturbariam a sua harmonia. Permanecem nos mundos inferiores onde expiam as suas 

faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições, até merecerem 

encarnar -se em mundos moral e fisicamente mais adiantados. Se podemos conceber 

um lugar de castigo determinado e circunscrito é precisamente nos mundos de expiação, 

pois é ao redor desses mundos que pululam os Espíritos imperfeitos desencarnados, 

esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, 

os ajudará a progredir. Acrescentado (o texto a negrito foi retirado do Cap.IV, onde foi 

apagado, o texto sublinhado é da autoria do adulterador) 
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21. (28)  A situação do Espírito, desde a entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si mesmo, durante a 

vida corporal.  

Mais tarde, ser-lhe-á dada e algumas vezes imposta outra encarnação, para expiação e reparação através de novas 

provas. Aproveitá-la-á em função do seu livre arbítrio. Se não o fizer, é uma tarefa que terá de recomeçar, cada vez em 

condições mais penosas.  

Aquele que sofre muito na Terra, é porque tinha muito a expiar. Aqueles que usufruem de uma felicidade aparente, 

apesar dos seus vícios e da sua inutilidade, terão certamente que pagar caro numa existência posterior.  

Foi neste sentido que Jesus disse: “Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados” (O Evangelho segundo o 

Espiritismo, cap. V). 

O adulterador retirou essa frase pois no falso dogma religioso (Roustanguismo) aceita-se que todos os encarnados, 

sem exceção, estariam a sofrer no mundo um castigo divino. O verdadeiro espiritismo demonstra, porém, que as 

encarnações são oportunidades necessárias e naturais do processo evolutivo do Espírito que se liberta das leis fisiológicas 

à medida que despertam as faculdades da sua alma (razão, vontade, imaginação). Quando um Espírito comete faltas ou 

transforma um acto errado em hábito, terá inerente a eles um sofrimento moral que é seu castigo. Mas, enquanto não se 

arrepender, esse penoso sentimento vai manter-se. Deste modo, o espírito imperfeito continua a sofrer depois da morte. 

Porém, quando se consciencializa da verdadeira causa da sua condição indesejável, arrepende-se e poderá escolher para 

a reencarnação seguinte as provas que deseja enfrentar como expiação e reparação. Mas o tempo certo depende das 

suas escolhas. Caso não se arrependa, sendo a reencarnação uma lei natural, ele vai voltar ao mundo mesmo que não 

queira. Ou seja, uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo Espírito que deseja 

superar a sua imperfeição e reparar o mal que fez; já a situação de uma encarnação imposta somente acontece quando 

o Espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, ou então muito endurecido. Nesses casos, porém, o objetivo 

da encarnação é o de levá-lo a escolher conscientemente, por seu próprio despertar (Ver item o, Cap. V do Evangelho 

segundo o Espiritismo)  

 

21°) (15) Cada um só é responsável 

pelas suas próprias faltas. Ninguém 

sofre penalidades pelas faltas alheias, a 

menos que para isso tenha dado algum 

motivo, seja provocando-as pelo seu 

exemplo, seja deixando de impedi –las 

quando podia fazê-lo. É assim, por 

exemplo, que o suicida é sempre 

punido, mas aquele que, por sua dureza 

de coração, leva um indivíduo ao 

desespero e daí ao suicídio, sofre uma 

pena ainda maior. 

 

22. (29) A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Põe uma 

condição: o arrependimento, a expiação e a reparação.   

O culpado a quem Deus perdoa não fica isento de problemas; enquanto não cumprir as 

condições, sofrerá as consequências das suas faltas. Por misericórdia infinita, é preciso 

entender que Deus não é inexorável e deixa sempre aberta a porta do regresso ao bem. 

Neste item trata-se da misericórdia ou perdão de Deus. Segundo os dogmas religiosos a 

iniciativa pertenceria a Deus quanto ao perdão dos pecados, mas aquele que rejeitasse a 

22°) (17) Embora a diversidade de punições seja infinita, 

existem as que são inerentes à inferioridade dos Espíritos e cujas 

consequências, salvo algumas nuanças, são mais ou menos 

idênticas. 

A punição mais comum, entre os que são sobretudo apegados 

à vida material e negligenciam o progresso espiritual, consiste na 

lentidão com que se processa a separação da alma e do corpo, e 
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salvação oferecida por meio da Igreja seria condenado às penas eternas. Caberia ao fiel somente 

rogar e demonstrar a sua submissão. Essa é uma definição moral heterónoma.
7
 

Kardec ressignificou o termo misericórdia qualificando-o não como anulação da culpa, mas 

sim como uma sempre renovada oportunidade para que o Espírito imperfeito faça a escolha do 

arrependimento, depois trabalhe para o seu sério e efetivo aperfeiçoamento pela expiação e 

pelo retorno ao bem, que é a reparação. Ou seja, a oportunidade é dada por Deus, que deixa 

sempre a porta aberta, mas a iniciativa da escolha e o esforço de recuperação devem ser feitos 

pelo próprio Espírito, que é o árbitro do seu próprio destino. Essa é a definição da moral 

autónoma espírita. Neste item fica absolutamente explícita a intenção do adulterador ao 

corromper a escrita original da doutrina espírita pois substitui a responsabilidade individual 

pela expressão teológica e heterónoma: satisfazer a justiça divina. 

 

portanto nas angústias que acompanham a morte e o despertar na 

outra vida, na duração das perturbações que podem então durar 

desde meses até anos. Entre os que, pelo contrário, tendo uma 

consciência pura, identificam –se durante a vida corpórea com a 

vida espiritual e libertam-se das coisas materiais, a separação é 

rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a 

perturbação quase inexistente. 

 

23. (30) Sendo as penas temporárias e sujeitas ao arrependimento, dependem da livre vontade das almas. São ao 

mesmo tempo castigo e remédio que devem ajudar a curar as feridas do mal.  

Os Espíritos em punição não são como escravos condenados perpetuamente, mas como doentes num hospital. 

Sofrem uma doença que, muitas vezes, foi provocada pelos seus erros. A cura é dolorosa, mas têm a esperança de a curar 

tanto mais rapidamente quanto forem bem cumpridas as ordens do médico, que os trata com boa vontade. Se eles 

prolongam o sofrimento pela sua falta, o médico não tem qualquer culpa. 

Aqui se define arrependimento como “facto da livre vontade do homem.” Ou seja, o Espírito imperfeito primeiro 

consciencializa-se e escolhe superar a sua condição de imperfeição, faz então a escolha das provas como expiação, 

tendo em vista o seu aperfeiçoamento, voltando assim ao bem pela reparação, conquistando progressivamente a 

felicidade ao desenvolver as faculdades da alma. O Espírito é assim sempre o árbitro do seu próprio destino. 

 

23°) (18) Um fenômeno muito 

frequente entre os Espíritos de um certo 

grau de inferioridade moral consiste em 

se acreditarem ainda vivos após a morte, 

e essa ilusão pode se prolongar durante 

anos, através dos quais eles 

experimentam todas as necessidades, 

todos os tormentos e todas as 

perplexidades da vida. 

 

24. (32) Pergunta-se: Deus não mostraria maior amor às suas criaturas, se as tivesse criado infalíveis e isentas das 

dificuldades inerentes à imperfeição?  

24°) (19) Para o criminoso, a visão 

incessante de suas vítimas e das 

circunstâncias do crime é um suplício 

cruel. 

                                                            

7 Na heteronomia, o indivíduo está sujeito à vontade do outro, a quem deve submeter-se sob pena de ser castigado, enquanto na autonomia ele pode agir livremente por 

meio de sua vontade, respeitando as leis naturais por livre escolha, pois reconhece o seu valor  usando a sua razão e a sua consciência. Etimologicamente a palavra a 

“autonomia” (auto: si mesmo; nomos:lei) seria “dar a lei a si mesmo”. E “heteronomia” (héteros: outros; nomos:lei) significa “submeter-se à lei dada por outros”. 
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Teria sido necessário, para isso, que as criasse seres perfeitos, que nada tivessem para adquirir, nem em 

conhecimentos, nem em moralidade. Sem dúvida que podia fazê-lo, mas não o fez. Deve ter tido motivos que escapam 

ainda à nossa razão, e cuja sabedoria aprenderemos mais tarde.  

Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos a dificuldades mais ou menos penosas. É um facto que temos de 

aceitar. Se concluíssemos que Deus não era nem bom, nem justo, seria uma revolta contra Ele. 

Segundo o princípio fundamental da doutrina espírita, o Espírito é simples e ignorante na sua primeira vida humana. 

Ou seja, começa por uma nulidade intelecto-moral e não tem ainda responsabilidade pelos seus atos. À medida que 

desenvolve a sua razão passa a fazer escolhas conscientes, elabora o seu livre arbítrio e passa a ser responsável 

moralmente, de forma progressiva e proporcional ao seu grau evolutivo. Como tudo na natureza, evolui do simples 

ao complexo.  

Esta teoria espírita é inovadora, pois todas as religiões ancestrais adotam o dogma falso de que o Espírito teria sido 

criado perfeito por Deus, com toda a sabedoria e justiça, e pelo pecado seria castigado pela sua degeneração, encarnando 

num mundo de sofrimentos condenatórios. Todavia, A.K. sabe que a doutrina espírita é da iniciativa dos Espíritos 

Superiores, e cabe aos homens a sua elaboração. Portanto, não é possível definir princípios sem que os bons Espíritos 

definam o momento certo.  

O Espiritismo é progressivo, mas qualquer princípio precisa de passar pelo duplo controlo: uma lógica rigorosa e 

o ensinamento universal dos Espíritos superiores. No caso deste item, sabemos pelos ensinamentos da doutrina espírita, 

que Deus não criou os Espíritos perfeitos, mas não sabemos qual foi a intenção do Criador. Qualquer coisa que se disser, 

mesmo que seja lógica e possível, não passa de uma opinião pessoal. Deste modo, A.K. preferiu afirmar somente que 

Deus “deve ter tido motivos que escapam ainda à nossa razão, e cuja sabedoria aprenderemos mais tarde.” 

Kardec aqui demonstra a sua lucidez, a clareza da sua lógica não se atrevendo a determinar as motivações divinas, por 

estar fora do nosso alcance a sua compreensão. 

 

 

25. (32) Haveria injustiça se ele tivesse criado privilegiados, mais favorecidos uns que outros: uns, usufruindo 

sem trabalho da felicidade que outros só atingem com sacrifícios, ou que nunca atingem.  

Mas onde a sua justiça é brilhante, é na igualdade absoluta que preside à criação de todos os Espíritos. Todos 

têm o mesmo ponto de partida, são todos iguais, e nenhum existe cuja marcha ascensional seja facilitada por 

privilégio. Os que chegaram ao topo passaram, como os outros, pela fileira das provas e da inferioridade.  

Admitido isto, que haveria de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um?  

O caminho da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos, as condições para o atingir são as 

mesmas para todos, a lei gravada nas consciências é igual para todos. 

25°) (19) Alguns Espíritos são mergulhados 

em trevas espessas. Outros são postos num 

isolamento absoluto, no espaço, atormentados 

pelo fato de não saberem qual a sua condição e 

o seu destino. Os maiores culpados sofrem 

torturas que são tanto mais pungentes quanto 

ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de 

verem os seus seres queridos. Todos, em geral, 
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Deus fez da felicidade o prémio do trabalho e não um favor, para que cada um tenha o que merece; cada um 

é livre de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento; os que trabalham muito e depressa são 

recompensados mais cedo; os que se atrasam no caminho ou perdem o seu tempo, atrasam a sua chegada e só 

podem culpar-se a si próprios. 

O bem e o mal, são voluntários e facultativos; o homem é livre, não é fatalmente empurrado nem para um 

nem para outro. 

(33) Esta é a lei da justiça divina: a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na Terra. 

 

 

 

 

passam por sofrimentos cuja intensidade é 

relativa aos males que praticaram, às dores e 

necessidades que fizeram os outros sofrer, até 

que o arrependimento e o desejo de 

reparação, venham trazer – lhes um 

abrandamento ao fazê-los entrever a 

possibilidade de dar, por si mesmos, um fim a 

essa situação. 

 

 26°) (19) É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na Terra, ao mesmo tempo 

que ele é relegado aos últimos lugares. Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem 

ler, não havendo para ele nenhum meio de se esconder ou se disfarçar. Para o sensual é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, 

sem poder satisfazê –los. Para o avarento, ver o seu ouro desperdiçado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo 

aquilo que os outros sofreram dele: terá sede e ninguém lhe dará de beber; terá fome e ninguém lhe dará de comer; nem uma só mão amiga virá apertar 

a sua, nenhuma voz compassiva virá suavizá –lo, pois ele só pensou em si durante a vida e ninguém agora pensa nele nem o lamenta após a sua morte. 

 

 27°) (20) O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer –se o mais possível dos seus defeitos na vida 

presente, reparar aqui mesmo o mal para não ter de repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos 

defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigo rosas será a reparação que tivermos de fazer. 

 

 

 28°) (21)A situação do Espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. Mais tarde, 

outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. Mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo 

o seu livre-arbítrio. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. Dessa maneira, aquele que muito sofre 

na Terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado os seus vícios e sua inutilidade, pagarão caro numa 

existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. ( O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

Cap. V.) 
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 29°) (22) A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, 

passando pelas consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao 

culpado a porta de regresso ao bem. 

 

 30°) (23) As penas sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, acontece o 

mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os Espíritos em punição não se encontram na situação dos antigos 

condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. Sofrem a doença que frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios 

doloroso s de cura de que necessitam, mas têm a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente, quanto observarem com exatidão as 

prescrições do médico que solicitamente vela por eles. Se eles prolongam os sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso.  

 

 31°) As penas que o Espírito sofre na vida espiritual juntam –se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas 

paixões, do mau emprego de suas faculdades, e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o Espírito repara o mal de 

suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades 

que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas desde que foram determinadas no passado e servem para o 

nosso adiantamento. É falso e não existia na versão original. 

 

 32°) (24) Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e portanto isentas das vicissitudes decorrentes 

da imperfeição? Seria necessário, para isso, que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem em moralidade. 

Não há dúvida que o podia fazer, mas se não o fez é porque, na sua sabedoria quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos 

e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um facto que temos de aceitar, desde que existe. Mas inferir disso que Deus não é 

bom nem justo seria uma rebeldia.  

(25)Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só 

atingem penosamente ou jamais poderiam atingir.  

A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os Espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida; não há 

nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros; nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção; os que chegam ao 

alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. 

Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? A via da felicidade está aberta a todos, o objetivo 

de todos é o mesmo, as condições para atingi-lo são as mesmas para todos e a lei gravada em todas as consciências foi ensinada à todos. Deus fez da 

felicidade o prémio do trabalho e não do favoritismo para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu 

adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde o seu tempo, 
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retarda a sua chegada e só pode lamentar-se de si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos e dependem da vontade de cada um. O homem, 

por ser livre, não é fatalmente levado, nem para um, nem para o outro. 

 

 33°) Apesar da diversidade de géneros e graus de sofrimento dos Espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura pode se resumir nestes três 

princípios:  

- O sofrimento está ligado à imperfeição          

- Toda imperfeição, e toda a falta que dela decorre, traz consigo o seu próprio castigo pelas consequências naturais e inevitáveis, como a doença 

decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. 

- Todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua 

felicidade futura. 

 

(25) Essa é a lei da justiça divina: a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na Terra 

 

 
1ª edição - Capítulo X – Os Demónios 
 

 
4ª edição – Capítulo IX – Os Demónios 

10. a ) Se Satanás e os demónios eram anjos, eram 

perfeitos. Como é que, sendo perfeitos, puderam 

falhar e desconhecer a tal ponto a autoridade de 

Deus, na presença de quem se encontravam? 

Ainda se poderia conceber se eles só tivessem 

chegado a esta eminente posição gradualmente, 

e depois de terem passado pelas fileiras da 

imperfeição. Poderiam ter um retrocesso 

lamentável; mas o que torna as coisas mais 

incompreensíveis é que no-los apresentam como 

tendo sido criados perfeitos.  

 

11. a ) Se Satanás e os demónios eram anjos, eram perfeitos. Como é que, sendo perfeitos, 

puderam falhar e desconhecer a tal ponto a autoridade de Deus, na presença de quem se 

encontravam? Ainda se poderia conceber se eles só tivessem chegado a esta eminente 

posição gradualmente, e depois de terem passado pelas fileiras da imperfeição. Poderiam 

ter um retrocesso lamentável; mas o que torna as coisas mais incompreensíveis é que no-

los apresentam como tendo sido criados perfeitos.  
A consequência dessa teoria é a seguinte: Deus quis fazê-los seres perfeitos, já que 

os cumulou de todos os dons, mas enganou-se. Assim, segundo a Igreja, Deus não é 
infalível. 

 
1ª edição - Capítulo XI - INTERVENÇÃO DOS 
DEMÓNIOS 

 
4ª edição – Capítulo X - INTERVENÇÃO DOS DEMÓNIOS 
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11. Sem nota de rodapé 11. Com a seguinte nota de rodapé 

Querendo convencer as pessoas curadas pelos Espíritos de que o haviam sido 

pelo diabo, um grande número dessas pessoas, que não pensava deixar a Igreja, 

afastou-se radicalmente dela. 

 

12……. Mas, não poderíamos colocar no mesmo grupo 

comunicações inteligentes dadas pela escrita, pela palavra, pela 

audição ou por qualquer outro meio - que são dignas dos bons 

Espíritos, como seriam, na Terra, das pessoas mais eminentes - e as 

aparições, as curas, e uma quantidade de outras que os livros 

sagrados citam profusamente como sendo feitas por anjos ou 

santos? Se, no passado, os anjos e os santos produziram fenómenos 

semelhantes, porque não os produziriam hoje? Por que motivo os 

mesmos factos seriam hoje obra do demónio para certas pessoas, 

enquanto para outras são consideradas santos milagres? ……. 

 

12……. Mas, não poderíamos colocar no mesmo grupo comunicações 

inteligentes dadas pela escrita, pela palavra, pela audição ou por qualquer outro 

meio - que são dignas dos bons Espíritos, como seriam, na Terra, das pessoas mais 

eminentes - e as aparições, as curas, e uma quantidade de outras que os livros 

sagrados citam profusamente como sendo feitas por anjos ou santos? Se, no 

passado, os anjos e os santos produziram fenómenos semelhantes, porque não os 

produziriam hoje? Por que motivo os mesmos factos seriam hoje obra do demónio 

para certas pessoas, enquanto para outras são consideradas santos milagres? 

Sustentar semelhante tese é abdicar inteiramente da lógica……. 

 

1ª edição - Capítulo XII- DA PROIBIÇÃO DE 
EVOCAR OS MORTOS 

 
4ª edição – Capítulo XI - DA PROIBIÇÃO DE EVOCAR OS MORTOS 

…. É o que teriam visto aqueles que o invocam contra os espíritas, 

se tivessem aprofundado melhor o sentido das palavras bíblicas; 

teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se 

passava com os Hebreus e os princípios do espiritismo.  

A lei civil, hoje, proíbe todos os abusos que Moisés queria 

reprimir….. 

É o que teriam visto aqueles que o invocam contra os espíritas, se tivessem 

aprofundado melhor o sentido das palavras bíblicas; teriam reconhecido que não 

existe nenhuma analogia entre o que se passava com os Hebreus e os princípios do 

espiritismo. Tanto mais que o Espiritismo condena precisamente tudo o que 

dera motivo à proibição de Moisés. Mas, cegos pelo desejo de encontrar 

argumentos contra as ideias novas, não chegam a perceber que essas 

acusações soam de maneira completamente falsa. 

A lei civil, hoje, proíbe todos os abusos que Moisés queria reprimir…… 

1ª edição 

2ª Parte, 

Capítulo 

IV, 

CLAIRE 

4ª edição 

2ª Parte, Capítulo IV, CLAIRE 

A seguir à comunicação do Espírito de Claire, esta edição acrescenta o seguinte: 

Ainda sobre este ponto obtivemos a seguinte explicação: 
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Por sua natureza, possui o perispírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das 

qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento 

para o fósforo. A intensidade da luz está na 

razão da pureza do Espírito: as menores imperfeições morais atenuam -se e enfraquecem-na.  

A luz irradiada por um Espírito será tanto mais viva, quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o Espírito, de 

alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a luz que produz, do que resulta que os Espíritos que não a 

produzem se acham na obscuridade. 

Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos Espíritos superiores e é confirmada 

pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos, a única causa do 

fenómeno; primeiro, porque nem todos os 

Espíritos inferiores estão em trevas; segundo, porque um mesmo Espírito pode achar –se alternadamente na luz e 

na obscuridade; e terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os Espíritos muito imperfeitos.  

Se a obscuridade em que jazem certos Espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria 

permanente e geral para todos os maus Espíritos, o que aliás não acontece. Às vezes os perversos mais requintados 

veem perfeitamente, ao passo que outros, que assim não podem ser qualificados, jazem, temporariamente, em trevas 

profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhes é própria, os Espíritos recebem uma luz exterior que 

lhes falta segundo as circunstâncias, donde forçoso é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma 

vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça, para casos determinados. 

1ª edição 
2ª Parte, Capítulo V, Senhor Feliciano 
….. Chamam-me cobarde, e com toda a razão. Cortar a 

vida é uma cobardia. Já são várias vezes que falho nesta 

prova. E já prometi a mim mesmo que não o faria. Erro 

fatal!... 

4ª edição 

2ª Parte, Capítulo V, Senhor Feliciano 

….. Eles chamam-me covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. É a 

quarta vez que sucumbo a essa provação, não obstante a formal promessa de não 

falhar... Fatalidade!... 

1ª edição 
2ª Parte, Capítulo VI 
Um Espírito condenado 
 

4ª edição 
2ª Parte, Capítulo VI  
Um Espírito condenado – O Espírito de Castelnaudary 

 

1ª edição 
2ª Parte, Capítulo VI, LATOUR 

4ª edição 
2ª Parte, Capítulo VI, LATOUR 
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Este texto, colocado a segui a uma comunicação de Latour na 1ª 

edição, Na 4ª edição mudou de lugar, iniciando o “Estudo sobre o 
Espírito Jacques Latour” 

Há que reconhecer a profundidade e o alcance de algumas das palavras 

desta comunicação. Oferece, entre outros, um dos aspetos do mundo dos 

Espíritos castigados, por sobre os quais se entrevê a misericórdia de Deus. A 

alegoria mitológica de Euménides não é tão ridícula como parece, e os 

demónios, carrascos oficiais do mundo invisível, que os substituem na crença 

moderna, são menos racionais, com os seus cornos e as suas forquilhas, do 

que estas vítimas que servem, elas mesmas, o castigo dos culpados. 

Admitindo a identidade deste Espírito, surpreenderá talvez uma mudança 

tão rápida do seu estado moral. Já dissemos, noutra altura, que há 

frequentemente mais recursos num Espírito brutalmente mau, do que noutro 

dominado pelo orgulho, ou que esconde os seus vícios com hipocrisia. 

Este rápido regresso a melhores sentimentos revela uma natureza mais 

selvagem do que perversa, à qual só faltou uma boa orientação. Comparando 

a sua linguagem com a de outro criminoso mencionado a seguir, com o título 

“O castigo pela Luz”, é fácil verificar qual dos dois é mais avançado 

moralmente, apesar da diferença de estudos que tiveram e da sua posição 

social. Um obedecia ao instinto natural de ferocidade, a uma espécie de 

sobre- excitação, enquanto o outro cometia os seus crimes com uma lenta e 

metódica combinação de calma e sangue frio, e depois da sua morte brandia 

o castigo que sofrera com orgulho; sofrendo, sim, mas fingindo que nada é. 

O outro deixa-se domar imediatamente. Assim se pode deduzir qual dos dois 

irá penar por mais tempo. 

 

Este texto, colocado a segui a uma comunicação de Latour na 1ª 

edição, Na 4ª edição mudou de lugar, iniciando o “Estudo sobre o 
Espírito Jacques Latour” 

Há que reconhecer a profundidade e o alcance de algumas das palavras desta 

comunicação. Oferece, entre outros, um dos aspetos do mundo dos Espíritos 

castigados, por sobre os quais se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria 

mitológica de Euménides não é tão ridícula como parece, e os demónios, carrascos 

oficiais do mundo invisível, que os substituem na crença moderna, são menos 

racionais, com os seus cornos e as suas forquilhas, do que estas vítimas que servem, 

elas mesmas, o castigo dos culpados. 

Admitindo a identidade deste Espírito, surpreenderá talvez uma mudança tão 

rápida do seu estado moral. Já dissemos, noutra altura, que há frequentemente mais 

recursos num Espírito brutalmente mau, do que noutro dominado pelo orgulho, ou 

que esconde os seus vícios com hipocrisia. 

Este rápido regresso a melhores sentimentos revela uma natureza mais selvagem 

do que perversa, à qual só faltou uma boa orientação. Comparando a sua linguagem 

com a de outro criminoso mencionado a seguir, com o título “O castigo pela Luz”, é 

fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de 

estudos que tiveram e da sua posição social. Um obedecia ao instinto natural de 

ferocidade, a uma espécie de sobre- excitação, enquanto o outro cometia os seus 

crimes com uma lenta e metódica combinação de calma e sangue frio, e depois da 

sua morte brandia o castigo que sofrera com orgulho; sofrendo, sim, mas fingindo 

que nada é. O outro deixa-se domar imediatamente. Assim se pode deduzir qual dos 

dois irá penar por mais tempo. 

 

1ª edição 
2ª Parte, Capítulo VII 

 

UMA EX-RAINHA DA INDIA 
Morta em França em 1858 

4ª edição 
2ª Parte, Capítulo VII 
 
A Rainha de Oude  
(Falecida em França, em 1858) 
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1ª edição 
2ª Parte, Capítulo VIII 
 
Um idiota 
 

 
4ª edição 
2ª Parte, Capítulo VIII 
 
 Charles de Saint-G., Idiota 

 

 


