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909. Poderia sempre o homem, pelos seus 
esforços, vencer as suas más inclinações? 

 
“Sim, e, frequentemente, fazendo esforços 

muito insignificantes.  
O que lhe falta é a vontade.  

Ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços!” 
 

KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. 
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O pensamento é o atributo característico do ser 
espiritual; é ele que distingue o espírito da matéria; sem o 

pensamento o espírito não seria espírito.  
 

A vontade não é um atributo especial do espírito; é o 
pensamento chegado a um certo grau de energia; é o 

pensamento transformado em força motriz.  
 

É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo 
movimentos num determinado sentido. Mas, se tem a força de 
agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa 

força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam!  
 

KARDEC, A. Revista Espírita – dezembro, 1868. 

PENSAMENTO E AÇÃO 



Uma assembléia é um foco onde irradiam pensamentos 
Diversos [...] . Disto resulta uma imensidão de correntes e de 

eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a 
impressão pelo sentido espiritual, como num coro musical cada 

um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. 
 

Mas, assim como há raios sonoros harmônicos 
ou discordantes, também há pensamentos harmônicos ou 
discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é 

agradável; se discordante, a impressão será penosa. Ora, para 
isto, não é necessário que o pensamento seja formulado em 

palavras; a irradiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou 
não expressa. 

KARDEC, A. Revista Espírita – dezembro, 1868. 

PENSAMENTO COMUM 



A verdadeira pureza não está somente nos atos; 
está também no pensamento, porquanto aquele 
que tem puro o coração, nem sequer pensa no 

mal.  
 

Foi o que Jesus quis dizer: Ele condena o 
pecado, mesmo em pensamento, 

porque é sinal de impureza. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. VIII – item 6. 
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Fluidos  

Espíritos “Humanidade” 

Ações 

Pensamentos 

Harmonia                              Desarmonia 

Espíritos Desencarnados 

Espíritos Encarnados 



‘ “Paz, disse o seu Cristo, aos homens de 
boa vontade!”.  

 
Não obtivestes a paz porque não 

tivestes a boa vontade.  
 

A boa vontade, tanto para os pobres 
quanto para os ricos chama-se caridade’.  

Espírito F.D., Antigo Magistrado. Revista Espírita – fevereiro, 1863. 



 
 
 

Pensamento  Ação 

_Deus 
Lei e Providência Divina. 

_Livre Arbítrio 
_Caridade  
Pensamentos, palavras e atos. 

“Agir” /  
Comportamento / 
Exterior 

“Conteúdos  
internos” / Consciência / 

Conhecimento de Si 
Mesmo 



910. Pode o homem achar nos Espíritos eficaz 
assistência para triunfar de suas paixões? 

 
“Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com 

sinceridade, os bons Espíritos lhe virão 
certamente em auxílio, porquanto é essa a 

missão deles.” (459) 

KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. 



459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e 
em nossos atos?  

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

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

KARDEC, A. O Livro dos Espíritos. 









_Sofrem-se as consequências de um pensamento 
mau, embora nenhum efeito produza? 

 
...Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição 
da alma; mas, de acordo com o desejo que alimenta 
de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe 

torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o 
repele com energia. É indício de esforço por apagar 

uma mancha. Não cederá, se se apresentar 
oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois 
que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente 

com a sua vitória. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. VIII – item 7. 



 
Aquela que, ao contrário, não tomou boas 

resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, 
se não o leva a efeito, não é por virtude da sua 

vontade, mas por falta de ensejo.  
 

É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. 
 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. VIII – item 7. 



Em resumo, naquele que nem sequer concebe o 
pensamento do mal, já há progresso realizado; 

naquele a quem esse pensamento vem, mas que o 
repele, há progresso em vias de realizar-se; naquele, 

finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se 
compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua 

força. 
Num, o trabalho está feito; no outro, está por  

fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas 
gradações na responsabilidade dos atos e dos 

pensamentos do homem. 

KARDEC, A. O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. VIII – item 7. 
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Cabe à educação combater essas más tendências.  
Fá-lo-á utilmente, quando se basear no estudo 

aprofundado da natureza moral do homem.  
Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, 
chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência 

pela instrução e o temperamento pela higiene. 

 
 

KARDEC, A. O Livro dos Espíritos - 872. 



_tem poder de criar; 
 

_somos responsáveis pelos pensamentos (“somos 
o que pensamos”, eduquemo-nos); 

 

_“pensamento é ação”, ou a origem da ação; 
 

_desenvolver consciência e caridade 
(pensamentos, palavras e atos) / observar e 

“cuidar/amar” pensamentos (vigiar e orar) e ações; 
 

    AÇÃO     PENSAMENTO 
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Gratidão e paz! 


