
 
 

EM ROTA DE COLISÃO – Lei de Causa e Efeito 

            Causa e Efeito é Lei Natural e Espiritual. Sim! Lei Espiritual é Lei Natural – Leis Naturais, Leis da Natureza são 

Leis Divinas, pois a existência de qualquer coisa pressupõe uma causa, um criador, uma Consciência que Cria. A 

Matéria e o Espírito são criações da Consciência Cósmica ou Divina. Deus é essa Consciência Criadora. É só o que 

compreendemos sobre O QUE é Deus, em nosso atual estágio evolutivo. 

            Portanto, causa e efeito é Lei Natural e perpassa as dimensões físicas e espirituais. A ela estamos submetidos 

tanto na vida material, como na vida espiritual. Magnetismo é força que se impõe sobre a matéria física e sobre a 

matéria espiritual. Temos uma matéria fluídica, extrafísica, que reveste o nosso Espírito e nele o magnetismo é força 

poderosíssima. 

            Reencarnação não é simples questão de crença, onde alguns crêem e outros não. Tem força de lei: Lei Física e 

Lei Espiritual. Você não crê na reencarnação? Tem reencarnado e continuará reencarnando assim mesmo. Podemos 

abordar a realidade da reencarnação incluindo, além da Física – referindo-nos ao magnetismo –, a Biologia e a 

Psicologia. Quando o orgulhoso círculo acadêmico esgotar o seu potencial de oposição materialista a tudo que seja 

espiritualista, encontrará todas as evidências da reencarnação na Psicologia, na Biologia e na Física – newtoniana e 

quântica. Mas, buscávamos entendimento não era da Lei de Causa e Efeito? É a ela que estamos chegando. 

            Está se tornando muito popular nos consultórios de Psicologia, os exercícios de memória que revelam aos 

pacientes que eles não foram contemplados com uma única e presente vida. Tiveram outras histórias de vida e a 

lógica indica que seus retornos para novas existências na matéria seguirão seu curso, naturalmente. Já bem 

difundida, a Terapia de Vidas Passadas indica que encontra-se em nós mesmos, na memória de cada um de nós, a 

comprovação da Reencarnação.   

            O biólogo inglês Rupert Sheldrake levantou a seguinte questão: "como a forma é criada a partir de um   

embrião monocelular? Uma célula faz mais de si mesma. Reproduzem-se fazendo réplicas exatas de si mesmas. 

Células absolutamente iguais, com o mesmo DNA. Como uma célula do fígado de um corpo desenvolvido,                               

por exemplo, se comporta tão diferente da célula do cérebro? Como células pertencentes a órgãos diferentes                           

se diferenciam. O que dá senso de localização às células num corpo, determinando a construção de órgãos e  

membros específicos?" Rubert Sheldrake responde a estas questões com uma expressão cunhada por ele mesmo: 

campos morfogenéticos não locais. 

             Por essa conclusão Rupert Sheldrake merece receber um Prêmio Nobel, pois revelou ao mundo uma nova Lei 

Biológica, que explica a Vida Física e a Vida Espiritual, por conseguinte: a Lei de Reencarnação.  O campo 

morfogenético não local é, de fato, o modelo organizador biológico que, na Filosofia Espírita, Allan Kardec 

denominou como PERISPÍRITO, quando criou esse neologismo.  

             O perispírito ou campo morfogenético não local, antecede a vida física e é imperecível. Morte é um evento 

apenas biológico. O Espírito e o perispírito ou corpo espiritual ou campo morfogenético não local têm existência 

infinita e reencarnam. É pela Lei Natural de Reencarnação e pela realidade dos campos morfogenéticos não locais 

que ocorre a evolução do Espírito e da Matéria em todo o Universo. Darwin foi até o meio do caminho. O que 

impulsiona a evolução da matéria é o Espírito a ele relacionado e o instrumento que proporciona a evolução das 

formas e funções físicas é o perispírito ou corpo espiritual ou campo morfogenético não local. Mas, buscávamos 

entendimento não era da Lei de Causa e Efeito? É a ela que agora estamos realmente chegando. 



             Toda a vivência do Espírito – que somos nós, todos os viventes em todos os reinos da natureza – tem um 

depósito de memória. Todos os dados da memória da vida presente e das vidas passadas encontram-se no 

perispírito ou campo morfogenético não local, sendo este como a CPU do Espírito, com capacidade infinita de 

acúmulo de informações.  

            O perispírito ou campo morfogenético não local tem duas características fundamentais: a capacidade plástica, 

que proporciona uma aparência única e particular para cada encarnação, em face da combinação genética dos pais, 

e a presença do magnetismo na matéria fluídica do perispírito ou campo morfogenético não local. Assim, 

chegamos à Lei de Causa e Efeito. Como? Pelo magnetismo! 

            O perispírito ou campo morfogenético não local é ultra sensível aos pensamentos, e as ações são executadas 

por via do pensamento. O magnetismo do perispírito ou campo morfogenético não local grava na matéria fluídica 

todos os pensamentos e ações de uma encarnação, desde o nascimento até o descarte do corpo biológico. Esse 

histórico reencarnatório soma-se a todas as vivências anteriores e pode ser acessado, pelo recurso bastante 

conhecido da regressão da memória. Então, cada ser detém em si mesmo a comprovação da Reencarnação.  

            O magnetismo está diretamente relacionado com o automatismo da Lei de Causa e Efeito. Um indivíduo em 

débito com as Leis Naturais/Leis Divinas, tem projetada em seu perispírito ou campo morfogenético não local, a 

imagem de ocorrência futura do efeito da ação que lhe deu causa.   

            Observe-se em razão disso, que Deus não sentencia a ninguém diretamente por suas ações. A ideia religiosa 

de um tribunal divino e um Deus que julga e condena a uma ou outra sentença de duração eterna é fantasiosa. Deus 

tem Leis soberanas de justiça perfeita, que se encontram latentes na consciência de cada Espírito. Incorrer contra 

elas aciona-lhe instantaneamente o mecanismo que predispõe o Espírito a futuras experiências de reparação dos 

danos causados a si mesmos ou aos seus semelhantes. 

            Pela ação do magnetismo do perispírito ou campo morfogenético não local, cada indivíduo atrai para si, 

tanto as ocasiões quanto os indivíduos que o submeterão, por exemplo, a humilhações que outrora exerceu sobre 

outros, sem qualquer constrangimento. Essa é a Lei de Causa e Efeito, que não configura vingança divina contra 

pecados cometidos. É lei pedagógica. Por ela a divindade educa suas criaturas, que são os Espíritos, e todos 

evoluem aperfeiçoando a inteligência e o senso moral, no decorrer de todas as suas reencarnações. Até quando? 

Estude Filosofia Espírita, a doutrina espírita, para saber sobre isso também!  

 

 

 

 

            Algumas medidas disciplinares de educação do Espírito que reencarna vão gravadas no DNA de seu corpo 

físico, recebendo informações e estímulos diretos da matriz desse DNA, que se encontra no perispírito ou campo 

morfogenético não local. Esse selo genético não é uma sentença fatal. Está sujeito à atitude mental e aos valores 

morais do Espírito reencarnante. A criança é Espírito de muita antiguidade que retorna ao berço da carne. O selo 

genético permanece no individuo como potencial, como tendência a um resultado específico, que pode conduzir à 

auto execução ou não. 

 André Luiz, pseudônimo de um Espírito que foi médico brasileiro em sua última encarnação, psicografou estas 

palavras, através do médium Chico Xavier: “Toda irritação, agressividade, desafeto, impaciência... são 

desastres magnéticos de conseqüências imprevisíveis”. 
 

Emmanuel, Espírito orientador do médium Chico Xavier, psicografou estas palavras: “O estado colérico é 

responsável pelo maior número de óbitos no mundo. A cólera provoca verdadeira tempestade magnética 

sobre o corpo, adoecendo-o cedo ou tarde, como resultado do efeito acumulativo deste magnetismo 

desequilibrado, negativo, deletério”.  
 

E a Drª Marlene Nobre, (que foi presidente da AME – Associação Brasileira dos Médicos Espíritas até sua 

desencarnação) dizia: “O somatório das experiências totais do Espírito imprime-se no perispírito, o corpo 

espiritual. Os genes expressam o que o Espírito acumulou ao longo de milênios e os genes podem ser 

modificados por nossa mudança de comportamento. O Espírito tem ascendência sobre o seu genoma”. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UHV0SqcJfnE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHV0SqcJfnE

