
“A arte deve ser o belo criando o bom!”

Conduta Espírita – Waldo Vieira pelo Espírito André Luiz



“Colaborar na
Cristianização da 

Arte, sempre que se 
lhe apresentar

ocasião. A Arte deve
ser o Belo criando o 

Bem.”

Conduta Espírita – Waldo Vieira pelo Espírito André Luiz



“O objetivo essencial da 
arte é a busca e a 

realização da beleza; é 
ao mesmo tempo, a 

busca de Deus, uma vez
que Deus é a fonte

primeira e a realização
da beleza física e 

moral.”.

O Espiritismo na Arte – Léon Denis



A arte tem como meta 

materializar a beleza

invisível de todas as 

coisas, despertando a 

sensibilidade e 

aprofundando o senso 

de contemplação, 

promovendo o ser 

humano aos páramos

da Espiritualidade. 



Graças à sua 

contribuição, o bruto se 

acalma, o primitivo se 

comove, o agressivo se 

apazigua, o enfermo se 

renova, o infeliz se 

redescobre, e todos os 

outros indivíduos 

ascendem na direção dos 

Grandes Cimos.

Atualidade do Pensamento Espírita

Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Vianna de Carvalho



O Espiritismo em seu 

tríplice aspecto: 

científico, filosófico e 

religioso é um dos que 

mais estuda o 

sentimento humano, 

sua psique, a forma de 

atuação do homem no 

seu meio, com ele 

mesmo e com o 

próximo.



O conhecimento da 

realidade espiritual 

oferece um leque 

imenso de 

possibilidades 

criadoras aos artistas 

que buscam banhar-se 

nesse mar de 

recursos”

Obras Póstumas – Allan Kardec



“[Durante o trabalho

mediúnico] 

Alencar, é necessário

extinguir o conflito de 

vibrações. Nossos amigos 

ignoram ainda como

auxiliar-nos, 

harmonicamente, através

das emissões mentais. 



É mais razoável se 

abstenham da 

concentração por 

agora. Diga-lhes que 

cantem ou façam

música de outra

natureza. Procure 

distrair-lhes a atenção

deseducada. 



– Meus amigos, a paz

de Jesus seja

convosco! Ajudem-

nos, cantando!

Missionários da Luz-Francisco Cândido 

Xavier pelo Espírito André Luiz



Questão 171

De modo geral, todos os 

homens terão de buscar 

os valores artísticos para 

a personalidade?



... através de suas vidas 
numerosas a alma humana 
buscará a aquisição desses 

patrimônios, porquanto é justo 
que as criaturas terrenas 

possam levar da sua escola de 
provações e de burilamento, 

que é o planeta, todas as 
experiências e valores, 
suscetíveis de serem 

encontrados nas lutas da 
esfera material.

O Consolador – Francisco Cândido 
Xavier pelo Espírito Emmanuel 


