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O MUNDO ESPIRITUAL - INTERCAMBIO

A princípio este assunto parece muito complexo, principalmente para quem se está iniciando nos
conhecimentos da Doutrina Espírita, Portanto, procuraremos ser bastante' simples, pois, mais
tarde, o assunto será tratado com mais profundidade no estudo Sistematizado,

Comecemos a raciocinar que tudo faz parte da natureza, isto é, o mundo fisico e visível e o mundo
espiritual e invisível aos olhos do corpo físico.

o "nosso" mundo é uma cópia bastante prejudicada do mundo espiritual. Isto quer dizer que a
matriz do mundo material está no mundo espiritual.

Na realidade, poderíamos até dizer que o mundo material é uma "coagulação", um adensamento,
do mundo espiritual. De 'outra parte, o mundo espiritual é a quintessência, a sublimação, do
mundo material.

Segundo "O Livro dos Espíritos", O universo compõe-se de três elementos básicos: Deus, Espírito
e Matéria,

Deus, Criador de todas as coisas, Espírito, o princípio inteligente do universo, criado por Deus e
tem como missão evoluir até chegar um dia ao Criador, E é através da matéria que o espírito
encontra instrumentos para promover' a sua evolução, É na matéria que demonstramos o nível
espiritual que conquistamos,

Daí podermos concluir que a vida no mundo material não é a verdadeira vida para a qual fomos
criados; é apenas um estágio evolutivo necessário, onde nos preparamos para atingir a meta final.

A partir de um certo grau de equilíbrio, para cada 60 a 70 anos de encarnado na matéria, o espírito
fica de 200 a 300 anos desencarnado Na medida que vai evoluindo, até atingir a meta final, a
encarnação se torna totalmente dispensada. Nesse ponto, o indivíduo tem vida somente espiritual,
podendo reencarnar voluntariamente para o cumprimento d~ grandes missões ..

Segundo velhas crenças, quando uma pessoa desencarnava, ao chegar no Plano Espiritual passava
a ter virtudes que jamais possuiu quando esteve "aqui entre nós", ..A Doutrina Espírita, porém,
ensina que quando desencarnamos continuamos os mesmos, do ponto.de-vistamora]. O indivíduo
maldoso continuará um espírito maldoso; o bom será um bom espír.i~S)·>i"::"'-q : :,,:. "

Os sofrimentos ou o aprendizado por que passam os espíritos desencarnados, estão muito bem
relatados no livro "Nosso Lar",de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco
Cândido Xavier.

No mundo espiritual aprendemos, assumimos novas disposições. mas a prática, o testemunho, é .

aplicado no plano fisico, isto é, quando estamos reencarnados. É no. corpo físicó, que aplicamos
aquilo que aprendemos, demonstrando se formos alunos aplicados ou se temos de repetir o
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As provas nos são impostas para que, sobrepujando-as, possamos demonstrar que cstarnos aptos
para receber novas tarefas. Então acontece com frcquência, uma pessoa está muito bem e, de
repente, começam a aparecer-lhe inúmeros problemas. A pessoa luta, sofre, trabalha, enfrenta tudo
e não se entrega. O Plano Espiritual vê que se traia de um lutador. de um indivíduo de fibra, e
resolve entregar-lhe uma nova missão.

Por trás de -tod~s as provas, está presente o sofrimento Por isso precisamos entender que todo o
trabalho que estamos fazendo agora, que todo sofrimento que nos at ing~, são um benefício para a
nossa vida espiritual. Tudo o que aqui passarmos, terá um reflexo '1iprofumlo em nossa vida
espiritual. E· que só há um roteiro seguro para a construção de nossa felicidade: A vivência do
Evangelho de Jesus-

No Plano Espiritual, quando detentores de algum equilíbrio, somos levados a refletir sobre as
atividades que desenvolvemos na última encarnação. Se praticamos o mal e tomamos consciência
desse mal, nos chega o remorso e o arrependimento Então nos preparamos para uma nova
encarnação a fim de corrigir os erros cometidos.

Contudo, na maioria das vezes nós erramos e não temos consciência das consequências do mal
que causamos. Neste caso, uma nova encarnação passando pelos mesmos problemas que infligiu a
seu semelhante, o agressor é levado a sentir, a sofrer, e assim entender o mal praticado. Dessa
compreensão nasce o remorso e o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, bastante
positivo, para pagar a dívida contraída com o outro, porém, gravemos bem: remorso e
arrependimento não pagam dívidas. Só pagamos nossas dívidas quando reconstruímos aquilo que
destruímos.

Achamos importante abordar rapidamente a gradação dos espíritos conforme encontramos em "O
Livro dos Espíritos", a partir da questão n". 100, que- classifica os espíritos em três ordens, que se
subdividem em.l ° classes: São as seguintes essas classes.

Espíritos,inferiores: ·,1O~'~);.e?rírjtos impuros.-v"). levianos; >8:'.,1:tJ:seudo-s~bios; 7") neutros; 6~.),
batedores ou perturbadorcs.

Espíritos bons: Y.) benévolos; 4".) sábios c 3".) prudentes.

Espíritos Superiores: 2".) Superiores e I".) Puros.

Espíritos inferiores são aqueles que ainda se encontram em estágio de profunda ignorância; são
chamados espíritos maus, isto é, maus pela ignorância do bem. São os espíritos que normalmente
assediam as criaturas, obsidiando-as; são os vingadores, aqueles que vêm em busca de desforra.

Espír'itos bons são aqueles cooperadores, protetores, aqueles que nos acompanham e nos
auxiliam na execução dos trabalhos espirituais.

Espíritos Superiores são os responsáveis pela vida dos povos, são aqueles que desenvolvem
tarefas de grande alcance. coletivo, .responsáveis pela gravação da história dos povos, podem
consultar no éter a história de um povo desaparecido, cooperam na construção dos mundos e na
destruição dos globos apagados, são entidades extremamente elevadas, que tem por delegação
divina a tarefa de criar formas e tipos. Mas tem, sobretudo, a capacidade da abnegação.

Já que falamos em mundo material e mundo espiritual, é importante lembrar que é livre o
intercâmbio entre esses dois mundos E esse intercâmbio é feito através dos médiuns.

Médiuns são criaturas de sensibilidade aguçada, que podem registrar a presença de espíritos e
podem, também transportar-se para o Plano Espiritual e descrever cenas e fatos, podem ouvir
espíritos e emprestar seu corpo Iisico para servir de veículo de manifestação temporária de
espíritos desencarnados.

É preciso deixar registrado, que o fato do indivíduo ser médium não lhe confere necessariamente,
a coroa de santificação Médium é apenas um trabalhador da verdade que, quanto mais
moralizado ~ evangelizado for, melhor terá condições de servir ao próximo e de ser veículo de
Espíritos Superiores.
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