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O ESPIRITISMO NA ARTE 
 

de LÉON DENIS 

 

O livro está dividido em 11 partes e múltiplas lições com 1 Comentário final. Dos 
títulos anotamos os seguintes, que poderão resumir o carácter da sua variedade: 
Conceitos de arte - Necessidade das vidas sucessivas – Apresentação de o Esteta – 

O Espírito e sua parcela do poder criador - Tipos de arquitectura existentes no 

espaço - A catedral terrestre e a catedral fluídica - Composição virtual de obras 

artísticas - Arte: meio de elevação e renovação - Arte: meio de aviltamento - 

Projecção de quadros e formas esculturais no espaço - Duração das criações 

artísticas no espaço - A oratória e o gesto – A inspiração dos grandes oradores - A 

influência da música - Transmissão da arte na Terra – Os dons inatos - Espiritismo, 

novo e vigoroso impulso ao pensamento - O Esteta, sua personalidade - Arte, meio 

de sentir a grandeza de Deus - A música nas esferas superiores - A percepção das 

harmonias do espaço - Melodias ouvidas na hora da morte - Ser espiritual: meios de 

alcançar a esfera musical desejada - A música celeste – Os sons e as cores.  

No sentido de facultar a observação do estilo do autor e desta obra transcrevemos 
os seguintes excertos: 

- «A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse 
encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de 
admiração, às vezes de entusiasmo. 
«A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual 
percebemos, aqui na Terra, apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu 
esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direcção à 
fonte de onde ela emana, e isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. 
Pelo menos, podemos conhecê-la pelo espectáculo que o Universo oferece aos 
nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de génio. 
«O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A 
comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as 
indicações fornecidas sobre as condições da vida no Além, a revelação que ele 
nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o Universo vêm oferecer aos 
nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração» 
 
- «Dissemos que o objectivo essencial da arte é a procura e a realização da 
beleza; é, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira 
e a realização perfeita da beleza física e moral. 
«Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna 
da ideia do belo. O objectivo essencial da evolução, portanto, será a procura e 
a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma 
da alma na sua ascensão infinita. 
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«Nisso já se impõe a necessidade das vidas sucessivas como meio de adquirir, por 
esforços contínuos e graduados, um sentido sempre mais preciso do bem e do 
belo. Os inícios são modestos aqui na Terra, a alma se prepara primeiro nas 
tarefas humildes, obscuras, apagadas, depois, pouco a pouco, por novas 
etapas, o espírito adquire a dignidade de artista. Mais elevado ainda, ele se 
abrirá às concepções vastas e profundas, que são o privilégio do génio, e se 
tornará capaz de realizar a lei suprema da beleza ideal. 
«Em nossa Terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior. A maior 
parte limita-se a imitar o que eles chamam a natureza, sem perceber que ela 
não é mais que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte 
reveste formas ao mesmo tempo mais subtis e mais grandiosas e se ilumina com 
um reflexo divino. 
«Eis por que, neste estudo, tivemos que consultar principalmente os nossos 
espíritos-guias, recolher e resumir seus ensinamentos. No âmbito em que vivem, as 
fontes de inspiração são mais abundantes, o campo de acção se alarga; o 
pensamento, a vontade, o poder supremo se afirmam e irradiam com mais 
intensidade. 
«Nossos protectores invisíveis nos enviaram primeiro o Espírito Massenet, que veio 
nos ditar cinco lições sobre a música celeste, procedendo como o fazia sobre a 
Terra, nos seus cursos do Conservatório. Mas isso não podia ser suficiente para 
nós; precisávamos de dados mais gerais, de uma visão global sobre a forma 
como a arte é sentida e praticada no Além. 
«Observa-se muitas vezes, nas obras inspiradas por espíritos, principalmente nos 
livros anglo-saxões, a descrição de lugares, de monumentos, de moradas criadas 
com a ajuda de fluidos, pela vontade dos habitantes do espaço. Temos 
necessidade de esclarecimentos sobre esse assunto tão controverso e sobre o 
qual, até hoje, faltaram indicações preciosas. 
«De acordo com nossos pedidos reiterados, e a fim de nos ensinarem, os guias 
nos anunciaram uma entidade que se apresenta sob este nome: o Esteta, cuja 
personalidade verdadeira só nos será revelada ao final deste estudo. 
Imediatamente tivemos a impressão de que nos encontrávamos em presença de 
um espírito de alto valor» 
 

E finalizamos com os seguintes excertos:  

- «Em toda obra pretendida – literatura, poesia, arte – a escolha dos meios deve 
ser apropriada à grandeza do objectivo. 
«Na verdade, a poesia está em toda parte onde a colocamos. Ela não se 
exprime somente pelo verso; ela pode impregnar todas as formas da linguagem 
escrita ou falada, todos os aspectos da arte. A poesia é a expressão da beleza 
propagada em todo o Universo. É o ardor comunicativo da alma que 
compreendeu, alcançado o sentido profundo das coisas, a lei das supremas 
harmonias e que busca penetrá-la em outras almas, pelos meios que lhe são 
próprios. 
«Todos os seres são sensíveis à música. Até os animais recebem a sua influência. 
Conhece-se a lenda de Orfeu, atraindo com a sua lira e agrupando, ao redor 
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dele, as feras da floresta. Os próprios insectos sentem as vibrações. Quando me 
ponho ao piano, as moscas voam em torno de mim de uma forma particular. 
«O poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o 
povo. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, 
a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. 
Portanto, a canção também poderia ser um meio de elevação, porém, nós já o 
vimos, em nossos dias a canção se arrasta, muito frequentemente, em terreno 
lamacento e perde todo o carácter regenerador» 
 

- «É graças a uma evolução racional em planos diferentes, em mundos diversos, 
que os seres se depuram gradualmente. O que se faz em torno de vós far-se-á 
muito mais em torno dos seres, dos mundos, das esferas. 
«Para concluir nossas palavras, a arte é, para o ser humano, o chamado do 
campo divino. Quanto mais um ser, por sua vontade e por seus actos, se 
aproxima de Deus, mais ele está apto a sentir os eflúvios e as vibrações divinas. 
Segundo sua evolução, essas vibrações se traduzirão por criações de virtudes, 
com a palavra virtude sendo tomada em um sentido bastante geral. Em minha 
consciência ela significa tudo o que é digno de ser amado. A arte, portanto, é 
um dos meios de se sentir a grandeza de Deus. Devemos agradecer ao Criador 
por nos deixar sempre em relação com ele, e temos que nos tornar cada vez 
mais dignos disso. É preciso venerar e amar a arte, porquanto, através da 
imensidão do espaço, ela é a mensageira da imortal irradiação e do movimento 
divino universal. 
«Guardemos no mais profundo do nosso ser esse ponto sensível, que é para nós 
um dos pólos de comunicação com o nosso Criador. Quer estejamos munidos de 
um corpo carnal ou de um invólucro espiritual, a irradiação divina sempre chega 
até nós, quando não deixamos na inacção, por uma inércia repreensível, essa 
máquina que deve servir de transmissão aos fluidos e às ondas divinas. O ser 
evoluído tem a alegria de ajudar no aperfeiçoamento e na preservação de seres 
mais materiais. 
«A arte, mensageira do divino, é a chama que jamais deve se apagar, ela deve 
nos fazer compreender que a beleza e a glória de Deus são infinitas. Pode haver 
arte mesmo nas mais pequenas acções se, adaptando-se ao meio onde age, a 
irradiação divina que se exterioriza espalha ao seu redor uma chuva de ondas 
benéficas. 
«Como há evolução nos seres, há evolução nas artes. Vós tendes os primitivos nas 
artes, assim como nas acções e nas virtudes, porém, a centelha sempre brilha 
nas condições em que ela pode se manifestar para confirmar a grandeza de 
Deus» 
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O ESPIRITISMO PERANTE A CIÊNCIA  / de Gabriel Delanne 


