
estudo dirigido

A ALMA



 Centelha é .... 
1. Partícula luminosa que se desprende de

um corpo incandescente.

2. Faísca

 

3. Figurado fulgor, clarão.

4. Figurado inspiração.





Mais um excelente
texto do nosso

querido amigo, para
ser estudado.

Gastão Crivel ini





 A palavra alma é
empregada para exprimir
coisas muito diferentes. Uns
chamam alma o princípio
da vida, e com esse
entendimento é exato dizer,
em sentido figurado, que
alma é uma centelha
anímica emanada do
grande Todo. Essas últimas
palavras indicam a fonte
universal do princípio vital.
Essa ideia não exclui a de
um ser moral distinto,
independente da matéria e
que conserva a sua
individualidade. É esse ser
que se chama igualmente
alma, e, é nesse sentido que 
se pode dizer que alma é
um Espírito encarnado. 
 Ao dar à alma definições
diferentes os Espíritos
falaram conforme o sentido
que se fazia da palavra, e de
acordo com as ideias
terrestres de que estavam
imbuídos. Isso decorre da 
insuficiência da linguagem
humana, que não tem uma
palavra para cada ideia,
gerando uma infinidade de
enganos e discussões. Eis
porque os Espíritos
superiores nos dizem que
nos entendamos acerca das
palavras. 

(Para maiores esclarecimentos, veja na pg. 9 da
Introdução explicação mais detalhada da alma). 



 O Livro dos Espíritos
(Allan Kardec)

 

- texto escolhido e simplificado

por Gastão Crivelini -



Para saber mais, leia
diretamente na fonte.



“A verdade é senhorade si: convence e nãopersegue, porque nãoprecisa perseguir."

- Allan Kardec -
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Prece pelos inimigos dos Espiritismo



Estamos atualizando nossas redes.
Em breve você encontrará muito conteúdo.

Acreditamos que muitas outras pessoas podem
conhecer a Doutrina Espírita.

Por isso contamos com sua ajuda para
curtir, comentar e compartilhar.

Visite nossas redes

@vinhadeluzjundiai





Rua Frei Itaparica, 33
(paralela à rua Carlos Gomes)

Vl. Guilherme - Jundiaí
13216.180

(11) 4587.5357

vinhadeluzjundiai@vinhadeluzjundiai.org.br


