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EUTANÁSIA: VISÃO ESPÍRITA. 
 

 
 
27 de Maio de 2018 
 
 
Assunto: Visão Espírita da Eutanásia. 
 
 
 
Exmºs Srs., 
 
As nossas mais cordiais saudações. 
Estando prevista a discussão em torno da Eutanásia, na próxima semana, na Assembleia da 
República Portuguesa, e tendo em conta que várias forças vivas da Sociedade Portuguesa têm 
trazido o seu contributo para este debate, o Centro de Cultura Espírita (CCE), de Caldas da 
Rainha, sente-se na obrigação e no dever moral de levar a V. Exªs os graves motivos pelos 
quais discordamos da prática da Eutanásia. 
 
1 – A Doutrina Espírita (ou Espiritismo) é uma ciência de observação, donde resulta uma 
filosofia de vida, com consequências morais. 
Não é mais uma seita ou religião e não tem nada tem a ver com crendices, superstições.  
Como ciência de observação investiga os factos espíritas, como filosofia de vida explica-os e, 
como moral aponta a moral de Jesus de Nazaré como o caminho para uma maior 
espiritualidade.  
A Doutrina Espírita é definida como sendo uma doutrina filosófica de consequências morais (In 
“O que é o Espiritismo”, Allan Kardec). 
 
2 – Os princípios básicos da Doutrina Espírita são: 
 - A existência de uma inteligência suprema, causa primária de tudo (Deus). 
 - A imortalidade do Espírito. 
 - A comunicabilidade dos Espíritos. 
 - A reencarnação. 
 - A pluralidade dos mundos habitados. 
 
3 –  Deus - Pegando no axioma da Física de que todo o efeito tem uma causa, facilmente se 
deduz que todo o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Sendo o Universo um efeito 
inteligente, a sua causa terá de ser inteligente, aquilo a que convencionámos chamar Deus. 
Deus revela-se na Natureza, e podemos confirmar a sua existência através do pensamento 
filosófico, lógico e límpido. 

 
A imortalidade bem como a comunicabilidade dos Espíritos estão sobejamente 

comprovados experimentalmente, desde 1857, com as pesquisas científicas de Allan Kardec, 
corroboradas por várias personalidades de renome à época, como Cesare Lombroso, Ernesto 
Bozzano, Camille Flammarion, Léon Denis, Alexandre Akzakof, Gabriel Delanne, Friedrich  
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Zollner, Gustavo Geley, culminando nas provas científicas das experiências de Sir William 
Crookes, membro da Society for Psychical Research (S. P. R.), de Londres o mais notável 
inventor do Século XIX. 
Como se não bastassem estas pesquisas, modernamente, um indefinido número de cientistas 
e pesquisadores em todo o mundo, têm vindo as comprovar a existência do Espírito, a 
comunicabilidade do mesmo (vejam-se as pesquisas científicas em Scole, Inglaterra, entre 
1993 e 1998, efectuadas na presença de 3 membros da S. P. R., recomprovando o que outrora 
fora demonstrado experimentalmente). 
Modernamente, as pesquisas em torno das Experiências de Quase-Morte (EQM’s), as 
Experiências Fora do Corpo (EFC’s), as Visões no Leito de Morte (VLM’s), a comunicação 
através de médiuns ou Transcomunicação Mediúnica (TCM), a comunicação com o mundo 
espiritual através de aparelhos electrónicos ou Transcomunicação Instrumental (TCI), 
juntamente com os Casos Sugestivos de Reencarnação (CSR), vêm trazer evidências 
irrefutáveis acerca da imortalidade do Homem. 
  
 A reencarnação é hoje em dia, um facto comprovado cientificamente, de tal modo 
evidente que a sua negação faz-nos lembrar o célebre episódio com Galileu Galilei (… no 
entanto, ela move-se…). 
Bastaria ver o enorme acervo de pesquisa científica do Psiquiatra Ian Stevenson (mais de 3 mil 
casos pesquisados e comprovados ao longo de 40 anos), o Dr. Hemendra Nath Banerjee na 
Índia, o Engº Hernani Guimarães Andrade no Brasil, o pedopsiquiatra americano Jim Tucker, o 
psiquiatra Brian Weiss, entre tantos outros, mundo fora. 
 
 A pluralidade dos mundos habitados é o único princípio básico da Doutrina dos 
Espíritos que falta ser comprovada cientificamente, embora qualquer miúdo que entre para a 
escola, hoje em dia compreenda racional e intuitivamente que assim é. Aliás, Carl Sagan 
(cientista ateu) preconizava a possibilidade estatística da existência de cerca de 60.000 
planetas como a Terra, só na nossa galáxia, a Via Láctea. 
 
Enviamos em anexo, um documento que encontrámos na página da Internet da Associação de 
Médicos-Espíritas do Norte (AME-Norte) e que tomamos a liberdade de partilhar com V. Exª, 
na certeza de que, uma sociedade será tanto mais pacífica, equilibrada e evoluída quanto mais 
as sua leis se aproximarem das leis naturais (ou divinas).  
 
Nesse sentido, sendo Portugal um dos arautos do fim da pena de morte, da defesa dos Direitos 
do Homem, somos de opinião que, apesar do muito que ainda temos de descobrir e aprender 
no futuro, não se cumprirá Portugal enquanto a nódoa do aborto criminoso ou da eutanásia 
fizerem parte dos códigos existenciais da Sociedade Portuguesa. 
 

Respeitosamente, 
 
 
    P’lo Centro de Cultura Espírita 

 
                     Amélia Reis 
                    (presidente) 
 


