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ESCOLHA DAS
PROVAS



PROVAS
As provas são situações apresentadas

ao Espírito encarnado objetivando o 
seu crescimento.

Através do esforço próprio, das lutas
e do sacrifício ele vai lapidando a sua

personalidade, 
desenvolvendo a sua inteligência e se 

iluminando espiritualmente.



Não se deve crer que
todo sofrimento
por que se passa
neste mundo seja  
necessariamente
algo  ligado ao
passado: Trata-se,
frequentemente,
de simples provas as
vezes escolhidas pelo
Espírito, para acelerar
o seu adiantamento.”



PROVAS
• São situações que nos servem de aprendizado ou

testam nossa capacidade.
• A Providência Divina nos faz passar por provas porque

são necessárias ao nosso progresso intelecto-moral.
• Sem as provas (desafios), não atingiríamos o pleno

desenvolvimento de nossas potencialidades nem
teríamos merecimento para usufruirmos os benefícios

da perfeição alcançada.
• A  vida corpórea nos enseja certo tipo de provas

indispensáveis ao
• nosso progresso espiritual.



O que orienta o Espírito 
na escolha das provas

Ele escolhe ou é ajudado a escolher de 
acordo com a sua necessidade de 

aprendizado no caminho da evolução.





Se tivermos 
condições de 
participar das 

escolhas de 
algumas provas, 

escolheremos 
apenas o seu 

gênero. As 
particularidades 

correrão por conta 
do grau evolutivo.



O único destino fatal que Deus criou
para todos os Espíritos é o de se
aperfeiçoarem incessantemente,
usufruindo cada vez mais felicidades.

Porém, ao longo das existências, 
cada qual construiu para si mesmo
situações, necessidades e deveres
particulares. Esse é o seu destino pessoal.

ENFRENTANDO O DESTINO



ESCOLHA DAS PROVAS

Outros preferem experimentar as 
tentações da riqueza e do poder, 

muito mais perigosas, pelos abusos 
e má aplicação.

O que é que dirige o Espírito na escolha das 
provas que queira passar? Se for possível para 
ele escolher, vai ser de acordo com a natureza 
do que ainda não aprendeu

Uns impõem a si mesmos uma vida 
de misérias e privações, 

objetivando 
suportá-las com coragem;

Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de 
sustentar em contacto com o vício.



ESCOLHA DAS PROVAS

REPARAÇÃO - Consiste em:

Fazer àqueles a 
quem se prejudicou, 

tanto bem quanto
mal se lhes tenha

feito;

Realizar o que
deveria ter sido feito

e foi descuidado.

Cumprir deveres ou completar missões deixadas para trás ou que não foram 
preenchidas ou completadas



ESCOLHA DAS PROVAS

ENFRENTANDO O DESTINO

O único destino fatal que
Deus criou para todos os

Espíritos é o de se
aperfeiçoarem

incessantemente,
usufruindo cada vez mais

felicidades

Porém, ao longo das 
existências, cada

qual construiu para si
mesmo situações, 

necessidades e deveres
particulares. Esse é o seu

destino pessoal.

Tendo escolhido ou não as nossas provas, lancemo-nos à boa luta da evolução em
que o espírito ordena e o corpo obedece, evitando ou suportando o mal e 

construindo o bem.



EXPIAÇÃO
Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer

em função de alguma coisa.

A expiação surge como objetivo encarnatório, quando
o homem malbarata o código divino que rege o 

universo. 



EXPIAÇÃO

Consiste nos sofrimentos físicos e morais que são
consequentes dos desequilibrios ocasionados no 

passado a si próprio
ou aos outros.

[CI-cap VIII]



EXPIAÇÃO

Para apagar os traços de uma falta e suas conseqüências
são necessários:

O arrependimento, a EXPIAÇÃO e a reparação.
Arrependimento, por si só não basta para a reabilitação mas é 
o primeiro passo. Suaviza as angústias da expiação e, aliado à 
esperança, abre o caminho para que o espírito se recupere.



PROVAS
São desafios de 

aprendizado
escolhidos ou não

pelo espíritos
dependendo do seu

nível de consciência e 
de suas necessidades.

EXPIAÇÃO
É o aprendizado com 

as consequências
impostas pelo uso do 

seu
livre arbitrio.



Lembra Kardec
que nem toda prova é uma

expiação,
mas em toda expiação há

uma prova,
porque diante do sofrimento

expiatório, 
o homem se vê convidado a 

desenvolver
pelos valores de resignação.



Quem não aprende as Leis de Deus numa
existência, por fraqueza ou má vontade, 

terá de fazê-lo
numa próxima reencarnação.



MISSÃO E OCUPAÇÃO
DOS ESPÍRITOS

MISSÃO:  significa obrigação, 
compromisso, dever a cumprir, função  
encargo,incumbência, ocupação (para

o bem). 



Ocupação e Missão dos EspíritosOcupação e Missão dos Espíritos

A MISSÃO DE CADA UM 
Nós temos em nosso 

currículo 
espiritual certas atividades 

que poderiam ser chamadas 
de “missão”.

Isto é, algo que nos 
comprometemos a fazer 
quando encarnássemos e 

precisamos nos
conscientizar que essa 

atividade nos foi programada 
para nossa elevação 

espiritual.



Como se pode reconhecer que um 
homem tem uma missão real na Terra?



Ocupação e Missão dos EspíritosOcupação e Missão dos Espíritos

A importância das 
missões está em 

relação com a 
capacidade e a 

elevação do 
Espírito.



Ocupação e Missão dos EspíritosOcupação e Missão dos Espíritos

O espírito progride no 
estado  errante? 

Pode melhorar-se 
bastante, sempre de 

acordo com a sua 
vontade e o seu desejo;
… mas é na existência 
corpórea que ele põe 
em prática as novas 

idéias adquiridas



Em que consiste a 
missão dos Espíritos 
quando encarnados?



Instruir os homens, ajudar em seu 
adiantamento, melhorar suas instituições 

pelos meios diretos e materiais; 

Tudo se encadeia na Natureza; 

Cada um tem sua missão na Terra, cada 
um pode ser útil para alguma coisa.



Qual é a nossa MISSÃO?

ossa missão principal é 
conosco, o nosso
melhoramento

espiritual,
a melhora das nossas
titudes e pensamentos
m seguida vem a nossa
missão com o grupo

nde estamos inseridos, 
eja no lar, na escola, na

comunidade.



Deus, em sua soberana justiça, nos legou
o trabalho como instrumento de 
aperfeiçoamento, ao qual todos

“fatalmente” estamos predestinados.

Assim, nunca há interrupção na
atividade dos espíritos. Estejam

encarnados ou desencarnados, sempre
haverá o que fazer,

o que aprender.



• RELAÇÃO ENTRE OS ESPÍRITOS:
• SIMPATIA E ANTIPATIA



Além da simpatia geral, determinada
pelas semelhanças,

Hà afeições particulares entre os espíritos?

Sim , como entre os homens. Mas o laço que une os
espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque
não está mais exposto às vicissitudes das paixões.



Conservarão 
ressentimento 

um do outro, no 
mundo dos 

Espíritos, dois 
seres que foram 

inimigos na 
Terra?



• Apenas os Espíritos imperfeitos conservam uma 
espécie de animosidade, enquanto se não 

purificam. 



As afeições que dois seres mantiveram na terra 
Prossegue sempre no mundo dos Espíritos ?

Sim, sem dúvida, se ela se baseia
numa verdadeira simpatia. Porém sem as causas de ordem física tiverem maior

influência que a simpatia, ela
Cessa com as causas. 



Dois Espíritos simpáticos são complementos um do 
outro ou essa simpatia é o resultado de uma 

afinidade perfeita?

A simpatia que atrai um Espírito para outro é o resultado da perfeita 
concordância de suas tendências, de seus instintos; se um devesse 

completar o outro, perderia a sua individualidade.



Em que sentindo se deve entender a palavra metade, 
de que certos Espíritos se servem para designar os 

Espíritos simpáticos?

A expressão é inexata; se um Espírito fosse a metade de outro, 
uma vez separado estaria incompleto



Os Espíritos Superiores têm antipatias? 



Um espírito num grau de elevação ainda que pequeno em relação ao 
nosso, do nosso ponto de observação é um espírito superior, mas não 

é um espírito perfeito.
Portanto, ainda que não tenha mais sentimentos de ódio ou raiva por já 
os ter trabalhado, pode ainda guardar algum resquício de antipatia para 

com aqueles que não lhes comungam os interesses.
Os espíritos muito elevados em relação a nós já trabalharam os seus 

sentimentos e não guardam mais este tipo de vibração. 



ESPÍRITOS PROTETORES



Qual a missão do Espírito protetor?
“A de um pai com relação aos filhos; a de guiar o seu 

protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus 
conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o 

ânimo nas provas da vida.”



ESPÍRITOS PROTETORES
Mais sinceros e 

dedicados amigos  do 
que todos os que mais 

intimamente se vos 
liguem na Terra.

Eles se acham ao nosso 
lado por permissão

de Deus.



O QUE EU PENSO 
SER MAIS 

IMPORTANTE, É 
PODER SAIR DESTA 

EXISTÊNCIA 
MELHOR DO QUE O 

MOMENTO QUE 
ENTREI.

CHICO XAVIER
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