


O Espiritismo vem abrir 

para a arte novas 

perspectivas, horizontes 

sem limites. A 

comunicação que ele 

estabelece entre os 

mundos visível e invisível, 

as informações fornecidas 

sobre as condições da 

vida no Além, 



a revelação que ele nos 

traz das leis superiores da 

harmonia e de beleza que 

regem o universo, vem 

oferecer aos nossos 

pensadores e artistas 

inesgotáveis temas de 

inspiração.” 

O Espiritismo na arte – Léon Denis



“Se identificas em tuas 
possibilidades a 

presença do Senhor a se 
fazer através de 

diversificada expressão 
artística, eleva-te, 

aprimora-te, ilumina-te, 
conquista-te



e deixa-te a ti mesmo 
penetrar pelas vibrações 
dos Seres Angélicos que 

honram Deus 
espargindo amor e 

saúde pelo Universo, a 
fim de que, ao longo 

dos tempos, participes 
dos seus misteres.



Fazer Arte, em verdade, é louvar a Deus 
alcandorando os seres da Humanidade.

Engaja-te nesse labor e deixa brilhar, também 
aí, tua luz.

Vozes do Infinito – Raul Teixeira



A semelhança das ondas 
oceânicas a abraçarem as 
praias voluptuosamente, 
sorvendo as rendas de 

espumas alvas, os novos 
obreiros do Senhor se 

sucederão 
ininterruptamente 

alterando os hábitos 
sociais, os costumes 

morais, 



a literatura e a arte, o 
conhecimento em geral, 

ciência e tecnologia, 
imprimindo novos textos 

de beleza que despertarão 
o interesse mesmo 

daqueles que, 
momentaneamente, 

encontram-se 
adormecidos.

Transição Planetária – Manoel Philomeno de 
Miranda – Divaldo Pereira Franco



“A fim de que se 
expressem novas 

formas de 
comportamento em 
todas as áreas do 

progresso humano, a 
Divindade faz com que 
reencarnem na Terra 

os grandes 
Missionários (...)



(...) qual tem 
sucedido em 

TODOS os períodos 
passados (...)” 

Atualidade do Pensamento 

Divaldo Franco



“… Sim, certamente o 

Espiritismo abre á arte 

um campo novo, imenso 

e ainda inexplorado; e 

quando o artista 

reproduzir o mundo 

espírita com convicção, 

haurirá nessa fonte as 

mais sublimes 

inspirações, 



e o seu nome viverá nos 

séculos futuros, porque 

às preocupações 

materiais e efêmeras da 

vida presente, 

substituirá o estudo da 

vida futura e eterna da 

alma.”

Obras Póstumas- "Influência perniciosa 
das ideias materialistas“  Allan Kardec



2. Mas de 

que Arte 

estamos 

falando?

3. O que é 

Arte?


