
ANIMAIS TÊM ALMA?

 Espírito  
Princípio inteligente do Universo (L.E. 23) 

 Alma  
Um Espírito encarnado (L.E. 134)



DEFINIÇÕES
Animal  
(...) Ser vivo organizado, dotado de sensibilidade e movimento 

próprio. (...) 

 Alma  

(...) Nome que exprime vagamente a causa oculta dos 

movimentos vitais; princípio, força vital, princípio sensitivo (...) 

(Dicionário on line Michaelis, 2011)



ALMA OU ESPÍRITO?

 Espírito  
Princípio inteligente do Universo (L.E. 23) 

 Alma  
Um Espírito encarnado (L.E. 134)



ESPÍRITO = INTELIGÊNCIA?

O Espírito é sinônimo de inteligência? 
A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas 

ambos se confundem num princípio comum, de sorte que, 

para vós, são a mesma coisa (L.E. 24)



ANIMAIS TÊM INTELIGÊNCIA?

Podemos dizer que os animais só agem por instinto? 

Isso ainda é um sistema.  É bem verdade que o instinto 

domina a maioria dos animais. Mas, não vês que muitos 

agem com vontade determinada? É que tem inteligência, 
embora limitada. (L.E.593)



ANIMAIS TÊM INTELIGÊNCIA?

De onde tiram os animais o princípio inteligente que 

constitui a alma de natureza especial de que são 
dotados? 

Do elemento inteligente universal. (L.E.606)



A inteligência do homem e dos animais emanam, 

portanto, de um único princípio? 

Sem dúvida alguma; mas no homem a inteligência passou 

por uma elaboração que a coloca acima da que existe no 
animal (L.E.606-a)

ANIMAIS TÊM INTELIGÊNCIA?



ANIMAIS TÊM MEDIUNIDADE?

Medium = intermediário, que serve de ponte entre dois mundos 

•   Os animais não possuem a tarefa de mediar entre homens e o 

meio espiritual. Portanto, os animais não possuem mediunidade. 

•   Possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver 

espíritos, ouví-los e até mesmo interagir. Mas isso difere do 

sentido de Médium que temos.



ANIMAIS TÊM MEDIUNIDADE?

“(...)É certo que os Espíritos podem tornar-se visíveis e 

tangíveis aos animais e, muitas vezes, o terror súbito 

que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é 

determinado pela visão de um ou de muitos Espíritos, 

mal-intencionados com relação aos indivíduos 

presentes, ou com relação aos donos dos animais.(...)” 

Livro dos Médiuns, questão 236



ANIMAIS SE MATERIALIZAM?

Se animais possuem espírito, estes podem se materializar ou ao 

menos tornarem-se visíveis a pessoas ou animais que possam vê-
los. 

Isso pode acontecer por dois motivos principais: 

• Pela vontade de Espíritos ligados ao vidente 

• Pela vontade do próprio espírito do animal



ANIMAIS EVOLUEM?

Segundo o Livro dos Médiuns, questão 236: 

“(...) O cão que, pela sua inteligência superior entre os 

animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será 

perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? 

Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz 

progredir o cão. O que, dentre eles, se mostre mais bem-
educado, sempre o foi pelo seu dono. (...)”



ANIMAIS SE COMUNICAM?

Animais têm alguma linguagem? 

Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, 

não; se pensais num meio de se comunicarem entre si, eles 
tem linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do 

que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as 

idéias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. 
(L.E.594)



ANIMAIS E LIVRE ARBÍTRIO

Os animais gozam do livre arbítrio de seus atos? 

Os animais não são simples máquinas, como supondes. 

Contudo, sua liberdade de ação é limitada às suas 

necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por 

serem muito inferiores ao homem, os animais não tem os 

mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da 
vida material. (L.E.595)



ANIMAIS SÃO DA FAMÍLIA?
•   Amar e educar sempre 

•   Nunca abandonar 

•   Cuidar das doenças 

•   Ser responsável

Mas ATENÇÃO: 

Devem se guardar as proporções para não cometer exageros



ANIMAIS SOFREM?

Sim, devido às condições da vida física, mas não precisam 
expiar – somente aprender.



COMER OU NÃO COMER CARNE?



ANATOMIA COMPARATIVA



INTESTINO HUMANO



ANATOMIA COMPARATIVA



HUMANO É CARNÍVORO?

FISIOLOGICAMENTE NÃO

comer carne é uma escolha,  

e não uma necessidade.



PROTEÍNAS DA CARNE:
As carnes contêm proteínas em excesso, de péssima 

qualidade, impróprias para o ser humano.  

Elas sobrecarregam o aparelho digestivo, causando doenças 

como prisão de ventre, gases, colite, gastrite, e depois em 

qualquer parte do corpo, que, bombardeado de proteína, vai 
necessitar de maior quantidade de vitaminas e sais minerais.



PROTEÍNAS VINDO DA CARNE:

Uma dieta hiperprotéica rouba a energia, aumenta o colesterol, 

provoca doenças cardiovasculares, circulatórias, de memória, 

dilata o estômago e provoca câncer.  

Incluem-se nesta relação tanto a carne branca quanto a 
vermelha.



E ONDE ESTÃO AS PROTEÍNAS?
   No tofu (queijo de soja) 

   No leite de soja  

O leite de vaca contribui para o envelhecimento precoce e inflamações, como gastrite e outras 

doenças. Ele foi feito para o bezerro, que tem uma constituição física diferente do ser humano. 

Já os derivados do leite de vaca, semidigeridos por ação das bactérias, podem ser 

consumidos, pois têm digestibilidade mais fácil. 



E ONDE ESTÃO AS PROTEÍNAS?
  Em sementes de girassol, gergelim, cogumelo, pólen de flores, 

ovos caipiras. 

  Em sementes oleaginosas, como castanha, noz, avelã, pinhão, etc. 

  Aveia integral, germe de trigo e levedura de cerveja.  

  Frutas oleaginosas, como abacate e coco são ricas em proteínas.  

  Frutas doces e ácidas, assim como as verduras e a batata, contêm 

excelentes proteínas, embora em pequena quantidade. 



E ONDE ESTÃO AS PROTEÍNAS?
  O arroz integral, juntamente com as leguminosas (lentilhas, 

grãos de bico, ervilhas, feijões etc.) sempre uma de cada vez, 
principalmente leguminosas frescas ou em brotos, formam os doze 

aminoácidos essenciais, a proteína completa.  

  A proteína vegetal tem a vantagem de vir acompanhada de 

vitaminas e sais minerais, além de enzimas e outros nutrientes, que 

facilitam o aproveitamento pelo organismo e dão efeitos 
alcalinizantes.



VANTAGENS EM NÃO CONSUMIR CARNE

  Por você 

  Pelos animais 

  Pelo planeta



VANTAGENS EM NÃO CONSUMIR CARNE

Por vocêmelhora sua saúde 

equilibra os níveis de colesterol, reduz o risco de doenças cardio-vasculares  e evita alguns 

tipos de Câncer 

alguns animais criados para consumo humano são alimentados com uma quantidade significativa de 

hormônios de crescimento e antibióticos para resistirem às doenças 

quanto aos vegetais, frutas, verduras e legumes também há a preocupação com a infinidade de 

agrotóxicos, que podem ser tão prejudiciais à saúde quanto os hormônios empregados nos animais.  
Deve-se ter muita higiene antes de preparar os alimentos.



VANTAGENS EM NÃO CONSUMIR CARNE

preserva recursos hídricos 

para cada 01kg de proteína animal (carne) = 15 mil litros de água 

para cada 01kg de proteína vegetal (soja) = 1300 litros de água 

torna a cadeia alimentar mais eficiente 

resolve a FOME NO MUNDO 
"A produção de grãos de uma fazenda com 100 hectares pode alimentar 1.100 pessoas 

comendo soja, ou 2.500 com milho. Se a produção dessa área for usada para ração bovina 

ou pasto, a carne produzida alimentaria o equivalente a oito pessoas." Revista Época. 

Pelo planeta



VANTAGENS EM NÃO CONSUMIR CARNE

não são produtos ou objetos 

merecem respeito e carinho 

não merecem a crueldade da indústria de alimentos 

são nossos companheiros e não comida 

são seres pensantes que sofrem e amam

Pelos animais
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ANIMAIS TÊM ALMA?

Visto que os animais tem uma inteligência que lhes faculta 

certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio 

independente da matéria? 

Sim, e que sobrevive ao corpo (L.E. 597)



Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? 

É também uma alma, se quiserdes, dependendo do sentido 

que se der a esta palavra; mas é inferior à do homem. Entre 

a alma dos animais e a do homem há tanta distância quanto 
a que existe entre a alma do homem e Deus (L.E. 597-a)

ANIMAIS TÊM ALMA?



E DEPOIS DA MORTE?

Após a morte, a alma dos animais conserva a sua 

individualidade e a consciência de si mesma? 

Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. 
A vida inteligente permanece em estado latente (L.E. 598)



QUEM AFINAL, SÃO OS ANIMAIS?

•   Irmãos mais novos 

•   Seres que merecem nosso amor 

•   Criaturas que nos ajudam a evoluir 

•   Todas as anterioresx



MINHA FAMÍLIA

Mozart

Dimitri

Helena 

Habib





PARA SABER MAIS

- Livro dos Espíritos – questões 592 a 613  (Allan Kardec, FEB Editora) 

- A questão Espiritual dos Animais  (Irvênia Prada, Editora FE) 

- Fenômenos Espíritas no mundo Animal (Carlos Bernardo Loureiro, Editora Mnêmio Túlio) 

www.institutoninarosa.org.br 

www.sejavegetariano.com.br 

www.vegetarianismo.com.br
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