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A alma dos animais
Bernardino da Silva Moreira
Antes de entrarmos no mérito da questão,
necessário se faz a conceituação da palavra
alma, para que nosso pensamento seja claro
e objetivo, embasado no bom-senso
kardequiano, através da magistral “Introdução ao Estudo da Doutrina dos Espíritos”,
inserida em “O Livro dos Espíritos”, onde no
inciso II, explica o Codificador Espírita:
“Segundo uns, a alma é o princípio da vida
material orgânica. Não tem existência própria
e se aniquila com a vida: é o materialismo puro”.
Com esta conceituação de alma,
poderíamos dizer que as plantas, os animais
e os homens teriam alma, mas incorreríamos
em erro, pois com essa opinião estaríamos
fazendo da alma efeito e não causa. Outra
opinião seria:
“Pensam outros que a alma é o princípio
da inteligência universal do qual cada ser
absorve uma certa porção”.
Com esta opinião, espiritualista
panteísta, descartaríamos o materialismo,
mas, não resolveríamos a questão, pois,
seríamos como gotas no oceano, sem
individualidade, sem consciência de nós
mesmos, seríamos centelhas da grande
alma universal. Apesar de diferir da opinião
procedente por não confundir princípio vital
com princípio espiritual, os profitentes desta
crença não explicam, complicam, pois
confundem o todo com as partes ou o
contrário se preferirem.
E para finalizarmos vamos a terceira opinião:
“Segundo outros, finalmente, a alma é um
ser moral, distinto, independente da matéria
e que conserva sua individualidade após a
morte”.
Sem dúvida esta é a opinião mais aceita
e vai ao encontro das crenças instintivas,
aceita na antiguidade e atestada por
historiadores e antropólogos. Nem mate-

rialismo, nem panteísmo, mas espiritualismo,
porque a alma deixa de ser efeito e passa a
ser causa.
Daí conclui o Codificador:
“A fim de evitar todo equívoco, seria
necessário restringir-se a acepção do termo
alma a uma daqueles idéias. A escolha é
indiferente;o que se faz mister é o
entendimento, entre todos, reduzindo-se o
problema a uma simples questão de
convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na
sua acepção vulgar e por isso chamamos
ALMA ao Ser imaterial, e individual que em
nós reside e sobrevive ao corpo”.
Diante do exposto podemos avaliar a
questão, concluindo que o termo “alma”, é
ambíguo, pois, não expõe uma opinião ou
sistema, como expõe o Codificador espírita
nas linhas claras e precisas do seu
pensamento.
E para maior clareza da tese em questão,
Allan Kardec, o Espírita por excelência,
encerra este assunto polêmico com as
palavras:
“Evitar-se-ia igualmente a confusão,
embora usando-se do termo alma nos três,
desde que se lhe acrescentasse um
qualificativo especificando o ponto de vista em
que se está colocado, ou a aplicação que se
faz da palavra. Esta teria, então, um caráter
genérico, designando, ao mesmo tempo, o
princípio da vida material, o da inteligência e
o do senso moral, que se distinguiriam
mediante um atributo, como os gases, por
exemplo, que se distinguem aditando-se ao
termo genérico as palavras hidrogênio,
oxigênio, ou azoto. Poder-se-ia, assim, dizer,
e talvez fosse o melhor, a alma vital –
indicando o princípio da vida material; a alma
intelectual – o princípio da inteligência, e a
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alma espírita – o da nossa, individualidade
após a morte. Como se vê, tudo isto não passa
de uma questão de palavras, mas questão
muito importante quando se trata de nos
fazermos entendidos. De conformidade com
essa maneira de falar, a alma vital seria
comum a todos os seres orgânicos: plantas,
animais e homens; a alma intelectual
pertenceria aos animais e aos homens; e a
alma espírita somente ao homem.”
Se as instruções dadas por Allan Kardec,
fossem incorporadas no estudo metódico de
todas instituições espíritas, questões como
essa, não seriam motivo para discussões
intermináveis dos detentores da palavra
inflamada que incendeia os meios ditos
espíritas, que valoriza o romance preterindo
as obras básicas da Codificação em
completo alienamento da Doutrina Espírita.
Mas, afinal, os animais tem alma?
Deixaremos a resposta em pauta, para os
Espíritos superiores, que nas questões 597
e 598 de “O Livro dos Espíritos”, diante das
perguntas de Kardec, advertem:
“Pois que os animais possuem uma

inteligência que lhes faculta certa liberdade
de ação, haverá neles algum princípio
independente da matéria?
- Há e que sobrevive ao corpo.
Será esse princípio uma alma
semelhante à do homem?
- É também uma alma, se quiserdes,
dependendo isto do sentido que se der a
esta palavra. É, porém, inferior à do homem.
Há entre a alma dos animais e a do homem
distância equivalente à que medeia entre a
alma do homem e Deus.
Após, a morte, conserva a alma dos
animais a sua individualidade e a
consciência de si mesma?
“Conserva sua individualidade; quanto à
consciência do seu Eu, não. A vida inteligente
lhe permanece em estado latente.”
Sem comentários, encerramos, esperando que o bom-senso kardequiano e a
sabedoria dos Espíritos superiores, ilumine
nossa casa mental, tocando os nossos
corações, porque somos seres em evolução
e o que realmente importa é o respeito a
vida em todos os níveis.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Espiritismo e os Animais
Ana Gaspar
Os Espíritos respondem a Kardec, na
questão 540 do O Livro dos Espíritos: "...
que tudo se encadeia na Natureza, desde o
átomo primitivo até o arcanjo, pois ele
mesmo começou pelo átomo", na questão
609 uma parte da resposta é: "...durante
algumas gerações, pode ele (Espírito)
conservar vestígios mais ou menos
pronunciados do estado primitivo,
porquanto nada se opera na natureza por
brusca transição. Há sempre anéis que
ligam as extremidades da cadeia dos seres
e dos acontecimentos...". E ainda na
Codificação, no livro A Gênese, cap. VI, que
Allan Kardec se refere sobre a formação dos
Espíritos e sua adaptação na matéria: "O
Espírito não chega a receber iluminação
divina que lhe dá o livre arbítrio e a
consciência, sem haver passado pela série

divinamente fatal dos seres inferiores,
entre os quais se elabora lentamente a
obra da sua individualização".
Gabriel Delanne em sua extraordinária
obra, A Evolução Anímica, tece considerações
sobre os animais, sua inteligência e
evolução. No capítulo II (pág. 61 da 4ª edição
da FEB), vamos encontrar o seguinte trecho:
"Do homem ao macaco, deste o cão; da ave
ao réptil e deste ao peixe; do peixe ao
molusco, ao verme, ao mais ínfimo dos
colocados nas fronteiras extremas do
mundo orgânico com o mundo inanimado,
nenhuma passagem é brusca...Nesta
hierarquia dos seres, o homem reivindica o
primeiro lugar a que tem direito, mas isso
não o coloca fora da série, e quer
simplesmente dizer que ele é o mais
aperfeiçoado dos animais".
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Sabemos que os animais possuem não
apenas a inteligência, mas também o instinto
e a sensibilidade e considerando o axioma
que diz que todo efeito inteligente tem uma
causa inteligente, temos o direito de concluir
que a alma animal é da mesma natureza
que a humana, apenas diferenciada no
desenvolvimento gradativo.
Gabriel Delanne amplia ainda em seu
livro, na questão 594: "Os animais têm
linguagem?", e a resposta dos Espíritos a
esta pergunta de Kardec foi: "- Se pensais
numa linguagem formada de palavras e de
sílabas, não, mas em um meio de se
comunicarem entre si, então, sim. Eles se
dizem muito mais coisas do que supondes,
mas a sua linguagem é limitada, como as
próprias idéias, às suas necessidades".
Delanne descreve o exemplo do cão
doméstico, diferente dos seus ancestrais
selvagens, pois pelo processo das
sucessivas reencarnações evolui, e
recebendo do homem carinho e atenção age
diferencialmente, aliás, Delanne cita:
"Erasmus Darwin nota que nos cães
domésticos temos o latido da impaciência,
como se dá em caçadas; o da cólera, um
rugido; o uivo desesperado do prisioneiro e
finalmente o da súplica, para que lhe abra a
porta".
Eles usam a inteligência e a reflexão, não
são apenas instintos no momento de
apanhar a presa. Alguns sofrem muito
quando abandonados por seus donos.
Algumas pessoas imaginam que admitir
tal princípio equivale a rebaixar a dignidade
humana.
Entretanto, não temos o que perder com
esse paralelo a nós favorável, visto que é
incontestável que um dado animal não pode
nem poderá jamais encontrar a lei das
proporções definidas, ou escrever uma peça
teatral. Trata-se, simplesmente, de assentar
que se o homem é mais desenvolvido que o
animal nem por isso deixa de ser uma
verdade que a sua natureza pensante é da
mesma
ordem,
em
nada
difere
essencialmente, e sim, apenas, em grau de
manifestação.

EDITORIAL
Na busca incessante por diminuir a
distância em que nos encontramos do real
conhecimento das coisas de Deus,
estudamos os assuntos mais trancendentais e, as vezes, deixamos de
reconhecer o “dedo” do criador em sua
obra. Apesar de agir primariamente pelo
instinto, os animais vão-se evoluindo no
que tange ao “sentimento”, tornando
expressões e atos voluntários não
intencionais em verdadeiros atos de amor.
Isto nos aproxima e completa, tornando
mais estreita a ligação entre todos nós,
criados sa mesma excelsa fonte que é
Deus!
Nilo Mattoso

Questões sobre os animais
Mensagem dos Espíritos sobre o assunto,
recebida no Grupo Espírita Bezerra de
Menezes e Sociedade de Estudos Espíritas
Allan Kardec.
Espíritos de animais, plantas e outras
formas de vida, podem um dia chegar a
condição de Espíritos humanos?
Tudo se encadeia na natureza e Deus não
seria injusto impondo uma condição de
inferioridade a determinadas formas
espirituais. Os Espíritos superiores
ensinam que a Criação se fundamenta
em três princípios: Deus, Espírito e
Matéria. A matéria é o meio onde o Espírito
encontra condições para atingir a
perfeição
através
das
muitas
encarnações. Todos os seres vivos são
constituídos por um princípio espiritual
que os animam. Este princípio espiritual
um dia será um ser inteligente, dotado
de vida moral e destinado a atingir o
estado de angelitude.
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O sacrifício de animais para acabar
com o sofrimento de uma doença incurável ou para controle populacional
é certo?
O sacrifício de animais é visto com naturalidade pela Doutrina Espírita, tendo em vista a natureza evolutiva do nosso planeta que abriga seres que ainda
necessitam sacrificar animais para
satisfazer suas necessidades básicas
de nutrição, por exemplo. Tendo o sacrifício dos animais um fim útil, não
sendo para satisfazer desejos insanos
(como, por exemplo, as brigas de galo,
os clubes de caça etc.), não pode se
configurar em delito. Certamente que
o julgamento da necessidade ou não
do ato deve ser baseado nas leis vigentes estabelecidas, caso contrário
o mundo entraria em colapso por
desequilíbrio do ecossistema.
Após a morte dos animais a alma irá
habitar que plano?
Eles não têm a compreensão das leis,
portanto não estão sujeitos a ela com
a
mesma
intensidade
e
responsabilidade dos homens.
Quando morrem vão para os planos
espirituais também, mas não para
aprender, como fazem os homens,
mas para uma breve parada, digamos
assim, aguardando que seu princípio
espiritual
seja
quase
que
imediatamente aproveitado em outros
corpos de animais.
Se o sofrimento com certas doenças
significa às vezes problemas
relacionados com vidas passadas,
porque então alguns animais passam
pelos mesmos problemas?
Os animais possuem um princípio
inteligente, portanto possuem
Espírito, porém, numa fase evolutiva
anterior à do homem. Quando ficam
doentes, não sofrem no sentido em
que normalmente se entende o
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sofrimento. No homem, o sofrimento funciona como
um depurador de suas imperfeições, estimulando
seu desenvolvimento moral. O animal não tem vida
moral e por isso suas dores são apenas físicas.
Claro, todas essas impressões positivas e negativas
fazem parte das experiências que se acumulam para
edificar o futuro ser pensante.
Por que se verifica entre os animais domésticos,
uma variada diferença de sorte? Uns vivem na
opulência e outros vagam pelas ruas em estado de
miséria. Há algum tipo de débito reencarnatório?
Os animais se encontram numa fase primitiva da
evolução. Possuem rudimentos da inteligência, mas
não pensam. Como não possuem consciência de si
mesmos, não estão sujeitos ao processo expiatório.
A situação de abandono em que vivem alguns
animais domésticos é reflexo da inferioridade moral
das espécie humana. Dentre outras coisas, seria
mais justo que o homem cuidasse melhor deles. Se
observarmos os animais na natureza, longe dos
lugares onde vivem os humanos, veremos que todos
são tratados por Deus da mesma forma. Cada um
deles vive a experiência orgânica de que necessita
naquele estágio, tendo em vista caminharem para
um grau mais elevado na hierarquia do Espírito.
Recomendamos o estudo das questões 592 e 610
de O Livro dos Espíritos.

