
Temas Espíritas em Debate



Eu escolhi minhas provas?









Livre-arbítrio

Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da 
própria vontade.

Quando é definido o momento da reencarnação? Quais são as 
condições que determinam que é chegada a hora do retorno à 
vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências 
que vivenciaremos no plano físico? Que critérios são utilizados, 
por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, 
ou da cidade e país em que renasceremos? Como são definidas 
questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão?



Independentemente de um Espírito ter elaborado ou participado 
efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias 
de que esse planejamento seja cumprido total ou parcialmente. 

O Espírito “pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças e 
sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como 
sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo 
dos Espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte 
recuperar o tempo perdido.”

Câmera! Ação!



Particularidades da reencarnação

— Os Espíritos categoricamente superiores […] podem plasmar por si mesmos 
[…] o corpo em que continuarão as futuras experiências […]. Os Espíritos 
categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, […] entram em simbiose 
fluídica com as organizações femininas a que se agregam. Entre ambas as 
classes, porém, contamos com milhões de Espíritos medianos na evolução, 
portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige 
cautela de preparo e esmero de previsão. 

Evolução em Dois Mundos. Primeira parte, Capítulo 19

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TXavieriano/Livros/Edm/EdmP1C19.htm#It6


Outras opiniões

“O Consolador”

252 –Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no 

cumprimento das provas? E considerando a intensidade dessa ou 

daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e 

ao crime?



Fica a questão para o debate...

Eu escolhi minhas provas?
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