
Boletim USE – Ano 19, No 233 – São Carlos, Dezembro de 2016                                                                               Página 3 
 

 
 

 

  
 
  

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AQUI SEU ALUGUEL É GARANTIDO. 

Av.São Carlos, 2326     
São Carlos – SP 
CEP: 13560-002 

Fone:16-2106-6600   
Fax: 16-2106-6606 

           

lafic@lafic.com.br          
locação@lafic.com.br   
vendas@lafic.com.br 

CRECI: 3.613J 

 

Conforme a Doutrina Espírita, o ser 
espiritual é designado como Espírito 
quando já atingiu o nível evolutivo 
necessário para entrar na fase de 
humanidade. Por outro lado, quando o 
ser estagia nos demais reinos da 
Natureza, é chamado de princípio 
inteligente. Assim, os animais estagiam 
como princípios inteligentes nas 
diversas espécies do reino animal. 

Segundo Emmanuel, na obra 
“Emmanuel”, capítulo XVII, os animais 
estão evoluindo e se candidatam à 
humanidade, assim como o homem 
aspira à Angelitude. O autor espiritual 
nos convida a considerar os animais 
como nossos irmãos mais próximos, 
devendo o homem, por isso, ampará-
los e protegê-los.  

No entanto, ao longo dos milênios, 
a humanidade não tem se relacionado 
de forma harmônica com os animais, 
os quais se tornaram objetos que 
podem ser utilizados em quaisquer 
atividades humanas: indústria 
alimentícia, de entretenimento, de 
comércio, de fármacos, etc. 

Olvidamos o sagrado dever que 
cabe aos seres mais adiantados na 
senda do progresso.  

“Desse modo, se pedes proteção e 
arrimo aos que te precederam na 
vanguarda do progresso e se aguardas 
a assistência dos benfeitores que, de 
Mais Alto, te observam as esperanças, 
compadece-te também das criaturas 
humildes que laboriosamente se 
agitam na retaguarda, peregrinando ao 
teu encontro. 

Se é justo esperar pelo amor que 
verte sublime, do Céu, em teu 
benefício, é preciso derramar esse 
mesmo amor nas furnas da Terra, a 
que consciências fragmentárias se 
acolhem, contando contigo para que se 
eduquem e aperfeiçoem. 

Para o homem, o anjo é o gênio 
que representa a Providência Divina e  

para o animal o homem é a força 
que representa a Divina Bondade. 

Recorda os elos sagrados que nos 
ligam uns aos outros na estrada 
evolutiva e colabora na extinção da 
crueldade com que até hoje pautamos 
as relações com os nossos irmãos 
menores”. 

Fonte: Alvorada do Reino, capítulo “Na 
senda de ascensão”, Emmanuel e Chico 

Xavier  
 

O Mestre Jesus e Francisco de 
Assis, Espíritos mais elevados que já 
passaram pelo Planeta Terra, 
nasceram em meio aos animais. A 
manjedoura simbolizou a humildade, 
sendo o retrato vivo de todos os níveis 
evolutivos dos Filhos de Deus na 
Terra: pedras e arbustos, animais e 
homens, além do Cristo, encarnado 
como Jesus, conforme André Luiz, na 
obra “Mecanismos da Mediunidade”, 
capítulo 26. Além disso, segundo 
Emmanuel: 

“Na celebração do Natal, diminui 
quanto possível a matança dos animais 
– nossos companheiros na romagem 
evolutiva. Não olvidemos que o Senhor 
encontrou junto deles o seu primeiro 
lar, na insegurança da estrebaria”. 

Fonte: Antologia Mediúnica do Natal, 
capítulo 28, Emmanuel e Chico Xavier 

 

A Doutrina Espírita nos fornece 
diretrizes para nos sintonizarmos com 
o Evangelho, sem jamais contemplar 
dogmas. Nesse sentido, diversos 
autores espirituais nos convidaram à 
reflexão acerca de nosso 
relacionamento com os animais e a 
Natureza. Todos nós precisamos 
despertar em diversos aspectos, 
incluindo a mudança de relação com 
os irmãos menores. A regeneração 
inicia-se no interior de cada Espírito. 
Que possamos agir em favor de todos 
os animais, dentro de nossas 
possibilidades. Atualmente, temos 
condições cada vez melhores de nos  

informarmos e de escolhermos 
alimentação, vestuário, cosméticos, 
produtos de limpeza, entretenimentos 
que não desrespeitem a dignidade dos 
animais.  

Lembremo-nos de que o nosso 
próximo não se restringe aos seres 
humanos, que os animais não 
necessitam do sofrimento imposto pelo 
homem, uma vez que já evoluem “por 
força das coisas”, ou seja, pelas 
próprias circunstâncias naturais, 
embora Deus não vá olvidar dos 
sofrimentos que nós causamos, 
conforme Aniceto nos esclarece em 
“Os Mensageiros”, capítulo 42.  

Que o aniversariante celeste possa 
receber nossas melhores vibrações de 
Paz e de Bem a todos os Filhos de 
Deus, humanos ou não.  

“O indivíduo que se apieda do 
sofrimento do seu próximo - vegetal, 
animal ou humano - desejando ajudá-
lo, facilmente se ilumina, em face do 
conhecimento que possui em torno do 
significado existencial da vida na Terra. 
Esse fenômeno é resultado das 
tendências universais resultantes do 
processo da evolução moral, 
manifestando-se nesse expressivo 
sentimento de compaixão, dos mais 
altos que a psique humana pode 
exteriorizar” 

Fonte: Encontro com a Paz e a Saúde, 
capítulo 10, subitem “Processo de auto-

iluminação”, Joanna de Ângelis e Divaldo P. 
Franco 


