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EDGARD ARMOND

• Nasceu em Guaratinguetá (SP), a 14 de 

junho de 1894. 

• Desencarnou em 29 de Novembro de 1982 

(com 88 anos).

• Escreveu inúmeras obras doutrinárias de 

inestimável valor para o aspecto religioso 

do espiritismo.

Secretário da FEESP nos anos 40 a 60, foi um dos fundadores da USE 

(União das Sociedades Espíritas) e criador do movimento da Aliança 

Espírita Evangélica e do Sector III da Fraternidade dos Discípulos de 

Jesus (que reúne diversos Grupos Espíritas). 

 

O LIVRO

Introdução

Este livro reúne os seguintes textos de Edgard Armond:

1- “Caminhos do Espírito”, escrito em 1940;

2- “O Livre Arbítrio”, escrito em 1979;

3- “Libertação Espiritual”, escrito em 1978.

• Nestes textos, o autor apresenta conhecimentos relativos à 

série purificadora das reencarnações sucessivas, a 

compreensão do livre arbítrio diante das questões do Bem e 

do Mal, do acaso, da fatalidade e o processo de libertação do 

Espírito pela Lei do Amor Universal.

 



• No  primeiro texto, “Caminhos do Espírito”, que está 

dividido em 20 capítulos intitulados por exemplo: Como 

Nascem os Espíritos – A Criação do Mundo – Criação dos 

Seres – O Ciclo das Provas – Acção e Reacção – O 

Nascimento Terrestre – A Morte – O Mundo Etéreo. O 

autor faz um resumo claro e acessível de conhecimentos 

iniciáticos, referentes à Criação do mundo e dos seres, sua 

involução e ingresso na série purificadora das 

reencarnações sucessivas, e sua ascensão de volta ao 

Reino Divino.

 

• No  segundo texto, “O Livre Arbítrio”, que está dividido em 

16 capítulos intitulados por exemplo: Liberdade de Acção – O 

Bem e o Mal – O Acaso – O Destino – A Fatalidade – O 

Fatalismo – A Responsabilidade - Os Resgates - A Reforma 

Interior - Relatividade do Livre Arbítrio. O autor considera que, 

para a partícula divina, as etapas de sua trajectória nos reinos

inferiores da Criação são muito lentas, mas quando atinge o 

reino humano, seu processo se acentua grandemente com a 

conquista da razão e do livre arbítrio, tornando-se este processo 

poderosa alavanca de sua evolução. Afirma, ainda, que o uso 

mais proveitoso e justo que o homem encarnado pode fazer do 

seu livre arbítrio é realizar a sua reforma interior.

 



• No  terceiro texto, “Libertação Espiritual”, que está 

dividido em 8 capítulos intitulados por exemplo: Criação pelo 

Amor – Regras do Amor Verdadeiro – Amor e Razão – Limites 

à Protecção Espiritual – Espiritismo, Doutrina de Auto 

Libertação. O autor deixa-nos a mensagem de que a Lei do 

Amor Universal e eterno é que determina a Criação, 

regulando todas as suas manifestações. Considera o 

Espiritismo uma doutrina de auto libertação, colaborando 

para a redenção da humanidade pela reforma íntima de cada 

ser humano com base no Evangelho de Jesus.
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