


2. Mas de 

que Arte 

estamos 

falando?

3. O que é 

Arte?



“A pintura, a escultura, a arquitetura e 

a poesia inspiraram-se sucessivamente 

nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis 

dizer-nos se depois da arte pagã e da 

arte cristã haverá algum dia uma arte 

espírita?”



Fazeis uma pergunta respondida por si mesma. 

O verme é verme; torna-se bicho da seda, 

depois borboleta. Que há de mais aéreo, de 

mais gracioso do que uma borboleta?

Então! A arte pagã é o verme; a arte cristã é o 

casulo; a arte espírita será a borboleta.

Revista Espírita - Dezembro/1860 – Allan Kardec



O Espiritismo na Arte – Leon Denis

“A beleza é um dos 
atributos divinos. 
Deus colocou nos
seres e nas coisas
esse misterioso 
encanto que nos
atrai, nos seduz, 

nos cativa e enche
a alma de 

admiração.”



Os sonhos dos poetas, 
as visões dos místicos, 
as criações do gênio, 
as comprovações e 
demonstrações da 

Ciência, as realizações 
mais perfeitas da Arte 
são apenas ecos muito 
débeis e percepções 
pequeninas que os 

homens, 



com melhores dotes, 
captam como em um 
relâmpago quando a 

matéria, dominada por 
poucos instantes, 

permite que a alma 
possa entrever alguns 

pálidos reflexos do 
mundo divino.

O mundo Invisível e a Guerra – Léon Denis



Questão 251 
São sensíveis à música os Espíritos?

Aludes à música terrena? Que é ela
comparada à música celeste? a esta
harmonia de que nada na Terra vos

pode dar ideia? Uma está para a outra
como o canto do selvagem para uma

doce melodia. 



Não obstante, 
Espíritos vulgares

podem
experimentar

certo prazer em
ouvir a vossa

música, por lhes
não ser dado ainda

compreenderem
outra mais
sublime.



A música possui 
infinitos encantos 
para os Espíritos, 

por terem eles 
muito 

desenvolvidas as 
qualidades.

Livro dos Espíritos – Allan Kardec



“A arte pura é a mais elevada 
contemplação espiritual por parte das 

criaturas.  Ela significa a mais profunda 
exteriorização do ideal, a divina 

manifestação desse “mais além” que 
polariza as esperanças da alma.” 

O Consolador – Francisco Cândido Xavier. Pergunta 161



“Assim como o 
materialismo 

despoetiza a vida e se 
dá ao cruel prazer 

desencantar o 
homem, tirando-lhe 
toda a esperança, 
toda consolação no 

meio dos males que o 
cercam, 



do mesmo modo ele 
suprime sem piedade da 
literatura e da arte o que 
ele chama as ilusões ou 
as mentiras, e, sob o 
pretexto de verdade, 

proclama o Realismo e 
faz uma lei aos artistas e 

aos escritores de não 
exprimir senão o que é.



As doutrinas 

espiritualistas, ao 

contrário, abrem em 

todos os sentidos o 

caminho às nobres 

aspirações: elas 

entretêm o homem do 

futuro e da 

imortalidade; 



elas dizem ao poeta e ao 

artista que há um belo 

ideal do qual as mais belas 

criações humanas não são 

senão pálidos reflexos, e 

sobre o qual deve sempre 

fixar os olhos quem quer 

encantar os seus 

contemporâneos e viver 

para a posteridade.” Revista Espírita – Chassang

Novembro de 1868 



André Luiz - Francisco Cândido Xavier

“A Arte é a 
mediunidade do 
Belo, em cujas

realizações
encontramos as 

sublimes visões do 
futuro que nos é 

reservado”



APRESENTAÇÃO

DOS 
PARTICIPANTES



“Sendo filhos de 
Deus, somos 
criadores por 

excelência e nossa 
criatividade se 

manifesta através dos 
diversos canais de 

expressão.”



Trazemos em nós a 
essência Divina, o 

germe da perfeição e 
caminhamos para a 

perfeição relativa que 
nos aguarda. Cada 

Espírito vem 
construindo a si 

mesmo através dos 
milênios.

Educação do Espírito – Walter Oliveira Alves



“O artista verdadeiro 

é sempre o 

“médium” das 

belezas eternas e o 

seu trabalho, em 

todos os tempos, foi 

tanger as cordas 

mais vibráteis do 

sentimento humano, 



alçando-o da Terra 
para o Infinito e 

abrindo, em todos 
os caminhos a 

ânsia dos corações 
para Deus, nas 

suas manifestações 
supremas de 
beleza, de 

sabedoria, de paz e 
de amor.”

O Consolador – Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel



“Os artistas, como os 
chamados sábios do 

mundo, podem enveredar, 
igualmente, pelas 
cristalizações do 
convencionalismo 

terrestre, quando nos 
seus corações não palpite 

a chama dos ideais 
divinos, 



mas, na maioria das 
vezes, têm sido grandes 
missionários das ideias, 

sob a égide do Senhor, em 
todos os departamentos 
da atividade que lhes é 

próprio, como a literatura, 
a música, a pintura, a 

plástica. 

O Consolador – Questão 16 - Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel


