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ESPIRITISMO E CARNAVAL 

Expositor: Dalmir Roberto Grando 



- O carnaval é uma festa religiosa? 

- Não é uma festa religiosa, muito menos cristã. 

 

- Qual é a origem do carnaval? 

- É um incidente sociológico ancestral. Desde a Roma 

antiga com as saturnais, e depois com as festas pagãs 

em comemoração à alguma divindade cultuada à 

época. 

 

- Mas afinal, o carnaval é bom ou é mau? 

- Não é bom nem é mau. A questão é a conduta do 

indivíduo que se dispõe a brincar o carnaval.  



- O espírita PODE brincar o carnaval? 

- Pode!!! A sua conduta moral deve ser aquela 

preconizada pela Doutrina, lembrando sempre que: 

     “Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço 

que faz para ser hoje melhor do que ontem, e amanhã 

melhor do que hoje” – Allan Kardec. 



Questão 459 de O Livro dos Espíritos 

• P. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em 

nossos atos? 

 

 

• R. “Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, 

que, de ordinário, são eles que vos dirigem.” 



Livro “Nas Fronteiras da Loucura” 

- A psicosfera do nosso país muda, para pior, no período 

das festas carnavalescas. 

- Espíritos ainda fortemente ligados à matéria, 

atormentados e com distúrbios de comportamento, 

aproximam-se de encarnados que estejam na sua 

sintonia. 
“...muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as 

suas expressões grotescas, em visitas a regiões 

inferiores do Além, onde encontravam larga cópia de 

deformidades e fantasias do horror de que padeciam os 

seus habitantes... ” 



“Há nesses momentos de indisciplina sentimental a 

abertura dos canais mediúnicos. Com isso, se oferece 

grande  acesso às  forças das trevas nos corações e, às 

vezes, toda uma existência não basta para realizar os 

reparos de atos praticados numa hora de insânia e de 

esquecimento do dever. 

...Nesse período, quantas lamentáveis obsessões 

coletivas! Obsessões que se instalam nos foliões do 

carnaval, disputando entre si as vítimas encarnadas 

vampirizadas que são telecomandadas, dando início 

assim, a processos obsessivos prolongados.” - Instrução de 

Bezerra de Menezes, Espírito, no referido livro. 



 

 

- O espírita DEVE brincar o carnaval? 

- Ficaremos com o que diz o Espírito Emmanuel, na 

psicografia de Chico Xavier... 
“Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, 

que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a 

apologia da loucura generalizada que adormece as 

consciências, nas festas carnavalescas. 

...Enquanto há miseráveis que estendem as mãos 

súplices, cheios de necessidades e de fome, sobram as 

fartas contribuições para que os salões se enfeitem 

...Ação altamente meritória seria a de empregar todas as 

verbas consumidas em semelhantes festejos na 

assistência social aos necessitados de um pão e de um 

carinho.” - Revista Internacional de Espiritismo, Janeiro de 2001. 
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