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O ESTUDO PESSOAL
DA DOUTRINA
ESPÍRITA
Essa obra gigantesca (o Espiritismo) é a
plataforma do futuro, o alicerce e o plano
de um novo mundo, de uma nova
civilização. Seria absurdo pensar que
podemos dominar esse vasto acervo de
conhecimentos novos, de conceitos
revolucionários, através de simples
leituras individuais, sem método e sem
pesquisa.
HERCULANO PIRES
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COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA

Instrutor Guima

Caro(a),
A Coletânea APRENDIZADO ESPÍRITA tem por
objetivo disponibilizar em novos formatos os
temas mais relevantes divulgados no site
APRENDIZADO ESPÍRITA NET, no qual são geralmente
agrupados por MÓDULOS, e dentro desses por
SÉRIES, quando é o caso.
Assim, além do texto on-line, no site citado, a
Coletânea estará disponível off-line em texto
eletrônico (e-book) ou texto impresso (livreto).
UNIDADE E EXPOSIÇÃO DIDÁTICA
Nesses novos formatos, os diversos textos
agrupados nas Seções TEMÁTICAS do site
ganham unidade e exposição didática, reunidos
nas seguintes dimensões:

 ESTUDAR, ENSINAR e DIVULGAR – a ordem
lógica do APRENDIZADO ESPÍRITA.
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TEXTOS CONDENSADOS E LEVES
Os textos foram condensados e escritos numa
linguagem didática, objetiva e leve, apoiados
por figuras, diagramas, mapas mentais e resumos,
e com a intervenção de um personageminstrutor, cuja função pedagógica é cativar,
motivar, fazer companhia ao leitor, substituindo e
representando o instrutor ou comunicador
presencial.
AUMENTANDO A LEGIBILIDADE
O design, a diagramação e a formatação da
Coletânea foram pensados para propiciar boa
visualização em dispositivos eletrônicos.
Os índices, títulos, intertítulos, links eletrônicos
(internos e externos) e referências bem
distribuídos ao longo do texto, objetivam facilitar
o manuseio, a leitura e a pesquisa dos assuntos.
O LEITOR PODE AJUDAR A MELHORAR A QUALIDADE
Críticas e sugestões sinceras, que nos ajudem a
melhorar a qualidade desta Coletânea, serão
sempre bem-vindas.

Antônio Carlos Guimarães
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1 O ESTUDO PESSOAL DA DOUTRINA
ESPÍRITA
O conhecimento do Espiritismo, conforme o
herdamos de Allan Kardec e dos eminentes
cooperadores do mestre, como Léon Denis, Gabriel
Delanne, Alexander Aksakof, Cesare Lombroso,
Ernesto Bozzano, somente para citar alguns, liberta o
ser humano dos atavismos infelizes que o retém na
retaguarda, oferecendo-lhe o abençoado campo
terrestre de lutas em favor do aperfeiçoamento
moral. Estudar, portanto, o Espiritismo, para vivê-lo
integralmente, consciente da finalidade existencial, é
o compromisso que firmamos no Grande Lar antes do
retorno ao corpo físico.
DIVALDO P. FRANCO. Reformador, out/2007

INTRODUÇÃO

Instrutor Guima

Quem pretende estudar Espiritismo deve saber
que isso é um trabalho artesanal de ler, observar
e anotar muito, como nos recomendou o escritor
e expositor espírita Deolindo Amorim.
Mas não se pense que o avanço tecnológico —
textos on-line, e-books, editores de textos —
superou o caminho acima, apontado por
Amorim. A informática e a internet mudaram a
forma de ler, de observar, de pesquisar, de
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anotar, agilizando e facilitando enormemente as
tarefas, mas não dispensam o trabalho árduo e
paciente de quem se propõe a estudar e
aprender com método.
E o Espiritismo exige método, pois se trata de uma
doutrina que oferece contribuição a todos os
ramos do conhecimento (A. Kardec), tem pontos
de contato com diversas ciências (D. Amorim) e
nos auxilia na compreensão de uma nova visão
do homem e do mundo — nas relações pessoais,
sociais, culturais, e, mais ainda, com os seres
espirituais desencarnados.
Pois bem, neste texto você encontrará dicas,
instruções e ferramentas que poderão ajudá-lo
nessa tarefa.
Bom proveito.
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ANTES DE COMEÇAR

Instrutor Guima

Caro(a) leitor(a),
Antes de iniciar o estudo deste texto, é
recomendável que você leia os materiais
indicados a seguir, pois quem pretende de fato
estudar tem de organizar-se para isso e conhecer
técnicas que facilitam ler, redigir, estudar, anotar,
resumir.
Pois bem, examine, no site APRENDIZADO ESPÍRITA NET,
o seguinte:
1. Planejamento e organização pessoal:
https://goo.gl/haB7xS
2. Ler

e

escrever

https://goo.gl/qtz3Lb

melhor:
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1.1 A DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO
ESTUDO PESSOAL DA DOUTRINA ESPÍRITA

Instrutor Guima

O e-book A DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO ESTUDO
PESSOAL DA DOUTRINA ESPÍRITA, do site APRENDIZADO
ESPÍRITA NET,


dá o conceito de documentação,



fala da técnica de documentação como
forma de estudo, e dos hábitos e técnicas
práticas de documentação pessoal, da
documentação espírita e de alguns
fichadores espíritas clássicos, e



traz, também, sugestões para a formação
de um guia de estudos, a utilização de um
índice da obra básica da Codificação e
modelos de fichas de estudo e leitura,
arquivo de documentação pessoal.

Assim, quem quer criar hábitos de estudo
metódico e paciente – como é o caso da
Doutrina Espírita – terá nesse e-book as
informações básicas ferramentas que vão auxiliar
na metodologia e organização da pesquisa e
dos estudos.
Para acessá-lo, clique: https://goo.gl/n3p9ix
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Fig. 1 – Capa do e-book A Documentação Bibliográfica no estudo

pessoal da Doutrina Espírita
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1. 2 GUIAS DE ESTUDO

Instrutor Guima

Se quiser um Guia de estudos, você pode adotar
(ou adaptar) um dos modelos sugeridos abaixo,
disponíveis no site APRENDIZADO ESPÍRITA NET:


GEDE - GUIA DE ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA,
deste autor: https://goo.gl/dsLB98
Útil nos estudos pessoais da Doutrina Espírita, o
GUIA DE ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA
(GEDE) tem a finalidade de
o

orientar a pesquisa e o estudo;

o

metodizar e organizar as anotações; e

o

catalogar informações e textos dispersos.

15
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GUIA PARA ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA, da AEEV:
https://goo.gl/TMGrW3
O Guia para estudo da Doutrina Espírita, da CVDEE Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo,
traz:
o

ÍNDICE NUMÉRICO DOS TEMAS

o

BIBLIOGRAFIA

POR

TEMA

(Temas

por

ordenação numérica)
o

Levantamento
respectivas

dos

lições

livros
pela

básicos

conexão

e
que

apresentam.
o

Todas as lições dos cinco livros básicos, mais
a 1ª parte de Obras Póstumas estão
relacionadas, salvo as mencionadas na
Apresentação.
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GUIA PARA CONHECER E ESTUDAR A DOUTRINA ESPÍRITA,
de Ivan R. Franzolin: https://goo.gl/5zzQDB

1. 3 ONDE ENCONTRO
1.3.1 FERRAMENTAS PARA ESTUDAR E DIVULGAR O
ESPIRITISMO
Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas
da carne; mas os que se inclinam para o Espírito, das
coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para
a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz.
PAULO, Romanos 8:5

Instrutor Guima

No site APRENDIZADO ESPÍRITA NET estão diversas
ferramentas eletrônicas úteis para estudar e
divulgar o Espiritismo.


Confira aqui: https://goo.gl/D7LG6n
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1.4 MATERIAIS AUXILIARES

Instrutor Guima

Veja também os seguintes materiais, disponíveis
no site APRENDIZADO ESPÍRITA NET, que vão ajuda-lo
em seus estudos espíritas:


LER E APRENDER MELHOR – clique:
https://goo.gl/NCBMb2



PARA APRENDER MELHOR  A (r)evolução
tecnológica transformando o mundo – clique:
https://goo.gl/KwvP7c



LER E ESCREVER MELHOR – clique:
https://goo.gl/hjzJCt
Dicas para ler e entender melhor o que lê, e
dicas, resumos práticos e listas de verificação
que o ajudarão a melhorar a sua escrita
pessoal e de divulgação doutrinária.



ORGANIZANDO UM FICHÁRIO DE LEITURAS ESPÍRITAS –
clique: https://goo.gl/44jLQH

Estudar Espiritismo é um trabalho artesanal de ler,
observar e anotar muito, como nos recomendou o
escritor e expositor espírita Deolindo Amorim. Isso
pressupõe método e ferramentas. Assim, nesse ebook, sugerimos a adoção de um guia de estudos
e de fichas de estudo e leitura e de arquivo de

COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA

18

documentação pessoal e damos modelos desses
materiais.

Este e-texto explica como organizar um fichário de leituras
espíritas, mediante a utilização de um "guia de estudos" e a
adoção de fichas de anotações (leituras, bibliografia,
vocabulário, arquivamento), e fornece sugestões de
modelos dessas fichas.

Instrutor Guima

Veja a seguir leituras e vídeo pertinentes ao
tema deste O ESTUDO PESSOAL DA DOUTRINA ESPÍRITA.
Confira:
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1.5 LINKOTECA
A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO – LER, ESTUDAR E PESQUISAR
Orson P. Carrara: https://goo.gl/H2WC6s
COMO ESTUDAR O ESPIRITISMO
Paulo Roberto Wollmer: https://goo.gl/aX4TGa

NOVO NO ESPIRITISMO? VEJA A MELHOR MANEIRA DE
COMEÇAR…
AEAK: https://goo.gl/3qrkvQ
QUAL A PRIMEIRA OBRA ESPÍRITA QUE DEVE SER LIDA?
Paulo da Silva N. Sobrinho: https://goo.gl/qjNjbC

1.6 VIDEOTECA
1ª Aula dos "Princípios Básicos da Doutrina Espírita"
Tema: A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Exposição de Carlos Alberto Braga Costa na Sala
Falando em Espiritismo na Rede Amigo realizado


https://goo.gl/y3M5fS
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1.7 BIBLIOTECA DIGITAL
No site APRENDIZADO ESPÍRITA NET estão links para obras
espíritas disponíveis em Portais e Sites Espíritas na
Internet, para leitura on-line, divididos em: GESTÃO
DO CONHECIMENTO ESPÍRITA, CODIFICAÇÃO E OUTRAS
OBRAS ESPÍRITAS e PEDAGOGIA ESPÍRITA.
Confira: https://goo.gl/9F2sNX

1.8 BIBLIOGRAFIA

Instrutor Guima

Abaixo indicamos obras referentes à primeira
parte deste texto O ESTUDO PESSOAL DA DOUTRINA
ESPÍRITA:
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Aprendendo a Pensar – Introdução à Metodologia
Científica – Cleverson Bastos e Vicente Keller - Editora
Vozes, RJ, 2ª edição, 1991
Aprendendo a Aprender – D. Trinidad Hunt - Trad.
Roberto Raposo - Ed. Nova Era, RJ, 2000
Metodologia Científica – Guia para Eficiência nos
Estudos – João Álvaro Ruiz – Atlas, 1ª edição, 1982
Como Estudar Melhor – A técnica do mapa mental –
Carmen Lúcia Coube Zancaner – Marco Pellegatti –
Ed. Tilibra, Bauru, SP, 1995
Como Aprender Melhor – Utilizando o seu cérebro e
sua criatividade – Carmen Lúcia Coube ZancanerMarco Pellegatti – Ed. Tilibra, Bauru, SP, 1995
Como Captar a Mensagem – Dicas para ler e ouvir
melhor – Carmen Lúcia Coube Zancaner – Marco
Pellegatti – Ed. Tilibra, Bauru, SP, 1995
Técnica para uma leitura rápida e eficaz Donald Weiss
- Trad. Cacilda Rainha Ferrante - Ed. Nobel, SP, 3a.
edição, 1992
Guia para o domínio da mente – Um roteiro
abrangente para a saúde mental – Gillian Butler e
Tony Hope – Trad. Marília Coutinho de Biasi – Ed.
Campus, RJ, 1997
Ler, Pensar e Escrever – Gabriel Perissé – Ed. Arte &
Ciência, SP, 3ª. Edição, 1998
Escrever com criatividade
Contexto, SP, 2001

– Luciano Martins – Ed.

Criatividade e Redação – O que é, como se faz –
Rubens Marchioni – Edições Loyola, SP, s/d
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Como tomar notas rapidamente e bem – G. Hoffbeck
– J. Walter – Trad. Osvaldo Louzada Filho - Editora
Nobel, SP, 1991
Leitura Eficiente de Artigos Científicos – Michael
Hanson e Dylan Macnamee – Trad. Renata Fortes
ICMC – USP São Carlos – 2001
Como ler um texto de filosofia – Antônio Joaquim
Severino. São Paulo, Paulus, 2010
Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica –
Ângelo Domingos Salvador – Ed. Sulina, Porto Alegre,
10a. edição, 1982
O Método Científico – Teoria e Prática – Guilherme
Galliano – Harbra, SP, 1ª edição, s/d
Introdução ao Estudo da Metodologia Científica
Inezil Penna Marinho – Ed. Brasília, s/d

–

Metodologia Científica – Caderno de Textos e
Técnicas – Org. Leda Miranda Hühne - Ed. Agir, RJ, 1ª
edição, 1987
Metodologia Geral – Introdução ao Contra-Discurso –
Nelson dos Anjos – EDART, SP, 2ª edição, 1982
Metodologia Científica – L. Cervo e P. A. Bervian – Ed.
MacGraw-Hill do Brasil, SP, 1972
Metodologia da Pesquisa Científica – Asti Vera –
Tradução de Maria Helena Guedes Crespo e Beatriz
Marques Magalhães Editora Globo, Porto Alegre 6ª
edição, 1980
Como se Faz Uma Tese – Umberto Eco – Ed.
Perspectiva, SP- Trad. Gilson César C. de Souza, 1ª ed.,
1983
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Como Fazer Uma Monografia – Elementos de
Metodologia do Trabalho Científico – Délcio Vieira
Salomon – Interlivros, BH, 6ª edição, 1978
Metodologia do Trabalho Científico – Antonio Joaquim
Severino – Cortez Editora, SP, 14ª edição, 1986
Metodologia do Trabalho Científico – Eva Maria
Lakatos e Marina de Andrade Marconi – Ed. Atlas, SP,
1ª ed., 1985
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2 O QUE É O ESPIRITISMO
O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza,
origem e destino dos Espíritos, bem como de suas
relações com o mundo corporal. O Espiritismo é, ao
mesmo tempo, uma ciência de observação e uma
doutrina filosófica. Como ciência prática ele consiste
nas relações que se estabelecem entre nós e os
Espíritos; como filosofia, compreende todas as
consequências morais que decorrem dessas mesmas
relações.
(Allan Kardec, O que é o Espiritismo, Preâmbulo)

Instrutor Guima

Esta parte 2 O QUE É O ESPIRITISMO objetiva introduzir
o leitor nos fundamentos do Espiritismo, com base
nos textos da Codificação Espírita e em obras e
textos didáticos de autores encarnados.
Como todos os demais módulos do site
APRENDIZADO ESPÍRITA, este também se estrutura
com base no conceito e gestão do SABER
DOUTRINÁRIO ESPÍRITA - SDE, que expusemos no
Seção A - INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO
ESPIRITA (IAP) do referido site, e que pode ser vista
aqui: https://goo.gl/TmrAuu
Quer dizer, do modo como está na seguinte visão
gráfica simplificada:
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Fig. 2 – Visão simplificada do Saber Doutrinário Espírita (SDE)
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Caro(a) leitor(a),
As noções de Doutrina Espírita deste capítulo 2 O
QUE É O ESPIRITISMO são básicas, dado que a
intenção é apenas contextualizar o tema e/ou
dar noções fundamentais a neófitos na matéria.
O objetivo primordial do site APRENDIZADO ESPÍRITA
(e desta COLETÂNEA, por conseguinte) não são os
cursos básicos ou aprofundados de Espiritismo —
são as técnicas e ferramentas para estudar,
ensinar e divulgar a doutrina.
De qualquer modo, são indicados apostilas, livros
e cursos — presenciais e a distância — existentes
no mundo virtual e nas instituições espíritas, para
os que desejarem aprofundar os estudos.
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2.1 NOÇÕES BÁSICAS DE ESPIRITISMO

Instrutor Guima

Caro(a),
Aqui apresentamos um MÓDULO DE ESTUDO
intitulado NOÇÕES BÁSICAS DE ESPIRITISMO. Nele, você
terá informações sobre os fundamentos do
Espiritismo.
Iniciamos mostrando, num quadro-resumo, as
fontes primárias do SABER DOUTRINÁRIO ESPÍRITA (SDE),
qual seja, a obra fundadora realizada por
Kardec.
Depois, comentamos a ordem de estudos por ele
sugerida e tecemos breves considerações sobre
os livros de síntese e iniciação, que são, a nosso
ver, meio excelente de conhecer o Espiritismo
diretamente nos textos leves e didáticos de um
genial pedagogo.
No passo seguinte, há alguns resumos e sínteses
que permitem conhecer os pontos principais do
Espiritismo em alguns minutos de leitura. Essas
sínteses poderão ser complementadas com a
leitura on-line de outros textos que sugerimos na
seção LINKOTECA. Damos, também, uma lista de
sites que disponibilizam obras espíritas básicas
para leitura e/ou download.
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E, finalmente, na ATIVIDADE PRÁTICA apresentamos
um diagrama e o resumo de uma palestra que
possibilitam enxergar, num único quadro, todos os
fundamentos doutrinários examinados nos textos
anteriores.
O módulo de estudos pode ser examinado neste
link: https://goo.gl/MAEDSt.
Bom estudo, e bom proveito.

2.2 AULA RESUMIDA DE CONCEITOS DA DOUTRINA
ESPÍRITA

Instrutor Guima

Caro(a),
O MÓDULO DE ESTUDO intitulado AULA RESUMIDA DE
CONCEITOS DA DOUTRINA ESPÍRITA dá uma visão de
conjunto dos principais pontos doutrinários do
Espiritismo e sintetiza um curso básico de pontos
fundamentais da doutrina.
Confira neste link: https://goo.gl/c3js9t
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2.3 RESUMO DA DOUTRINA ESPÍRITA

Instrutor Guima

Cara(o),
Os textos indicados nos itens 2.1 e 2.2 acima visam
a dar uma visão resumida e didática dos
fundamentos doutrinários do Espiritismo. Mas há
um texto de Allan Kardec, em
O LIVRO DOS ESPÍRITOS, INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA
DOUTRINA ESPÍRITA, VI – Resumo da Doutrina
Espírita,
que resume, como diz o Mestre do Espiritismo, os
pontos principais da doutrina.
Assim, se não tivermos lido a obra da
Codificação,
ou
se,
tendo
lido,
não
apreendemos seus conceitos básicos, esse texto
de Kardec é suficiente para nos dar uma visão de
inteireza do Espiritismo.
Eis o texto, na tradução de Herculano Pires:

VI – RESUMO DA DOUTRINA DOS ESPÍRITOS
Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos,
como dissemos pelo nome de Espíritos ou Gênios, e
dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens
na Terra. Constituem o mundo espiritual, como nós
constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal.
Resumimos em poucas palavras os pontos principais
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da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais
facilmente responder a certas objeções:
“Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo e bom.
“Criou o Universo, que compreende todos os seres
animados e inanimados, materiais e imateriais.
“Os seres materiais constituem o mundo visível ou
corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou
espírita, ou seja, dos Espíritos.
“O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno,
preexistente e sobrevivente a tudo.
“O mundo corporal é secundário; pode deixar de
existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do
mundo espírita.
“Os Espíritos revestem temporariamente um invólucro
material perecível e sua destruição pela morte os
devolve à liberdade.
“Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus
escolheu a espécie humana para a encarnação dos
Espíritos que chegaram a um certo grau de
desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e
intelectual perante as demais.
“A alma é um Espírito encarnado e o corpo é apenas
o seu invólucro.
“Há no homem três coisas: l. O corpo ou ser material,
semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo
princípio vital; 2. a alma ou ser imaterial, espírito
encarnado no corpo; 3. o liame que une a alma ao
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corpo, principio intermediário entre a matéria e o
Espírito.
“O homem tem, assim, duas naturezas: pelo corpo
participa da natureza dos animais, dos quais possui os
instintos; pela alma participa da natureza dos Espíritos.
“O liame ou perispírito que une corpo e Espírito é uma
espécie de invólucro semimaterial. A morte é a
destruição do invólucro mais grosseiro. O Espírito
conserva o segundo, que constitui para ele um corpo
etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas
que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo
tangível, como se verifica nos fenômenos de
aparição.
“O Espírito não é, portanto, um ser abstraio, indefinido,
que só o pensamento pode conceber. É um ser real,
definido, que em certos casos pode ser apreciado
pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato.
“Os Espíritos pertencem a diferentes classes, não
sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou
moralidade. Os da primeira ordem são os Espíritos
Superiores que se distinguem pela perfeição, pelos
conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza
dos sentimentos e o amor do bem: são os anjos ou
Espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e
mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são
inclinados às nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme
o orgulho etc., e se comprazem no mal. Nesse número
há os que não são nem muito bons, nem muito maus;
antes perturbadores e intrigantes do que maus; a
malícia e a inconsequência parecem ser as suas
características: são os Espíritos estouvados ou levianos.

COLETÂNEA APRENDIZADO ESPÍRITA

32

“Os Espíritos não pertencem eternamente à mesma
ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes
graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se
verifica pela encarnação, que a uns é imposta como
uma expiação e a outros como missão. A vida material
é uma prova a que devem submeter-se repetidas
vezes até atingirem a perfeição absoluta; é uma
espécie de peneira ou depurador de que eles saem
mais ou menos purificados.
“Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos
Espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova
experiência material após um lapso de tempo mais ou
menos longo durante o qual permanecerá no estado
de Espírito errante.1
“Devendo o Espírito passar por muitas encarnações,
conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e
que teremos ainda outras mais ou menos
aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos.
“A encarnação dos Espíritos ocorre sempre na espécie
humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito
pudesse encarnar num corpo de animal.
“As diferentes existências corporais do espírito são
sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a
rapidez do progresso depende dos esforços que
fazemos para chegar a perfeição.

Entre essa doutrina da reencarnação e da metempsicose,
tal como a admitem algumas seitas, há uma diferença
característica que será explicada no curso desta obra.
1

[Errante é o estado natural dos Espíritos no intervalo entre as
reencarnações.]
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“As qualidades da alma são as do Espírito encarnado.
Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom
Espírito e o homem perverso, a de um Espírito impuro.
“A alma tinha a sua individualidade antes da
encarnação e a conserva após a separação do
corpo.
“No seu regresso ao mundo dos Espíritos, a alma
reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as
suas existências anteriores se delineiam na sua
memória, com a recordação de todo o bem e todo o
mal que tenha feito.
“O Espírito encarnado está sob influência da matéria.
O homem que supera essa influência, pela elevação
e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons
espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se
deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas
alegrias na satisfação dos apetites grosseiros
aproxima-se dos Espíritos impuros, dando preferência
à natureza animal. Os Espíritos encarnados habitam os
diferentes globos do Universo.
“Os Espíritos não-encarnados ou errantes não ocupam
nenhuma região determinada ou circunscrita; estão
por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos
e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma
população invisível que se agita em nosso redor.
“Os Espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo
sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem
sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem
uma das forças da Natureza, causa eficiente de uma
multidão de fenômenos até agora inexplicados ou
mal explicados, que não encontram solução racional.
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“As relações dos Espíritos com os homens são
constantes. Os bons Espíritos nos convidam ao bem,
nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a
suportá-las com coragem e resignação; os maus nos
convidam ao mal: é para eles um prazer ver-nos
sucumbir e cair no seu estado.
“As comunicações ocultas verificam-se pela influência
boa ou má que eles exercem sobre nós sem o
sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as
más e boas inspirações. As comunicações ostensivas
realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de
outras manifestações materiais, na maioria das vezes
através dos médiuns que lhes servem de instrumentos.
“Os Espíritos se manifestam espontaneamente ou pela
evocação. Podemos evocar todos os Espíritos: os que
animaram homens obscuros e os dos personagens
mais ilustres, qualquer que seja a época em que
tenham vivido; os de nossos parentes, de nossos
amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações
escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a
situação em que se acham no espaço, seus
pensamentos a nosso respeito, assim como as
revelações que tenham a permissão de fazer-nos.
“Os Espíritos são atraídos na razão de sua simpatia
pela natureza moral do meio que os evoca. Os Espíritos
superiores gostam das reuniões sérias em que
predominam o amor do bem e o desejo sincero de
instrução e de melhoria. Sua presença afasta os
Espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre
acesso e podem agir com inteira liberdade entre as
pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade,
e por toda parte onde encontrem maus instintos.
Longe de obtermos bons conselhos e informações
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úteis desses Espíritos, nada mais devemos esperar do
que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto
ou mistificações, pois frequentemente se servem de
nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro.
“Distinguir os bons e os maus Espíritos é extremamente
fácil. A linguagem dos Espíritos superiores é
constantemente digna, nobre, cheia da mais alta
moralidade, livre de qualquer paixão inferior, seus
conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm
sempre por alvo o nosso progresso e o bem da
Humanidade.
A
dos
Espíritos
inferiores
é
inconsequente, quase sempre banal e mesmo
grosseira; se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras,
dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por
malícia ou ignorância; zombam da credulidade e
divertem-se à custa dos que os interrogam,
lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os
desejos com falsas esperanças. Em resumo as
comunicações sérias, na perfeita acepção do termo,
não se verificam senão nos centros senos, cujos
membros estão unidos por uma íntima comunhão de
pensamentos dirigidos para o bem.
“A moral dos espíritos superiores se resume, como a do
Cristo nesta máxima evangélica: “Fazer aos outros o
que desejamos que os outros nos façam, ou seja, fazer
o bem e não o mal. O homem encontra nesse
princípio a regra universal de conduta, mesmo para as
menores ações.
“Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a
sensualidade são paixões que nos aproximam da
natureza animal, prendendo-nos à matéria; que o
homem que, desde este mundo, se liberta da matéria
pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do
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amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual;
que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as
faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos
para nos provar; que o Forte e o Poderoso devem
apoio e proteção ao Fraco porque aquele que abusa
da sua força e do seu poder para oprimir o seu
semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam enfim que
no mundo dos Espíritos nada pode estar escondido: o
hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas
reveladas; a presença inevitável e incessante
daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos
estão reservados; ao estado de inferioridade e de
superioridade dos Espíritos correspondem penas e
alegrias que nos são desconhecidas na Terra
“Mas eles nos ensinam também que não há faltas
irremissíveis que não possam ser apagadas pela
expiação. O homem encontra o meio necessário nas
diferentes existências que lhe permitem avançar, na
via do progresso em direção à perfeição que é o seu
objetivo final.”
Este é o resumo da Doutrina Espírita, como ela
aparece no ensinamento dos Espíritos superiores.
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3 CRÍTICA DE LIVROS ESPÍRITAS E
FIDELIDADE DOUTRINÁRIA

Instrutor Guima

Caro(a),
Na página de abertura do site APRENDIZADO
ESPÍRITA, ressaltamos que, sendo o Espiritismo uma
doutrina de liberdade e de livre consciência, a
missão das Casas Espíritas deve ser:

Fig. 3 – Missão dos Centros Espíritas

Posto isso, neste passo dos nossos estudos,
julgamos
oportuno,
que
você
tome
conhecimento de um ponto sensível e sempre
presente em nosso Movimento Espírita, qual seja
a qualidade das obras publicadas e a questão
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da fidelidade doutrinária2, temas que foram
referidos nos números 1 INTRODUÇÃO AO
APRENDIZADO ESPÍRITA e 6 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
ESPÍRITA desta COLETÂNEA.
Assim, leia com atenção as citações que fazemos
a seguir e as críticas a livros espíritas que
indicamos ao final.

CITAÇÕES
Há algo de mais pernicioso ao Espiritismo do que os
ataques apaixonados dos seus adversários. É o que os
pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas
publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez
que oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a
expõem ao ridículo. É de se perguntar por que Deus
permite essas coisas e não esclarece todos os homens
da mesma forma. Haverá algum meio de se remediar
esse inconveniente, que nos parece um dos maiores
escolhos da doutrina?
ALLAN KARDEC, Viagem Espírita em 1862, VI
Se nosso conhecimento das condições da vida futura
repousa
inteiramente
na
mediunidade,
é
indispensável que esta seja estudada rigorosamente,
cientificamente, e que não hesitemos em rejeitar
categoricamente toda comunicação que não traga
a demonstração da sua proveniência extraterrena. É
por não seguirmos esse método sensato que fomos
Por fidelidade doutrinária entenda-se o respeito pela obra
realizada por Allan Kardec, sobre cujos sólidos fundamentos
assenta-se a Doutrina dos Espíritos Superiores.
2
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invadidos por uma profusão de supostas revelações
sobre o pós-morte, que frequentemente são somente
o produto das ideias pessoais do escrevente. Cada um
de nós, evidentemente, tem o direito de expor ao
público o que crê ser a verdade, mas é urgente que
se saiba que o espiritismo não se responsabiliza por
essas fantasias, enquanto a autenticidade e a
identidade do comunicador não forem demonstradas
com uma abundância de provas que desafie
qualquer contradição. Devemos, pois, fazer uso de
uma severa crítica com relação a todas as produções
que nos apresentarem como vindas dos espíritos, e
rejeitar sem piedade as que não trouxerem o cunho
de certeza que deve ser nosso critério.
GABRIEL DELANNE. Pesquisas sobre Mediunidade
Devemos ficar atentos a muitos livros que aparecem
em nosso meio, inclusive até mesmo de origem
mediúnica, cujos princípios, às vezes, fogem aos
fundamentos espíritas, devendo merecer de nós uma
análise criteriosa. Isto não nos impede de lê-los e não
nos proíbe de tê-los, embora tenhamos que estudálos, antes de aceitarmos suas propostas.
THEREZINHA RADETIC, Comunicação Espírita
É salutar ao Espiritismo e ao movimento espírita abrir
espaços para a crítica de seus livros.
RENÊ IVAN FRANZOLIM. Como escrever melhor e
obter bons resultados
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CRÍTICAS DE LIVROS ESPÍRITAS

Para ver diversas críticas sobre a questão da
qualidade e da fidelidade doutrinária de obras
espíritas, acesse este texto: https://goo.gl/T7E4Ma
Neste tópico vão análises críticas de livros espíritas
e questões relacionadas à fidelidade doutrinária.
Como introdução a esse tema, é importante a
leitura destes textos:


Deve-se publicar tudo? E divulgar tudo o que se
publica?

J.

C.

Ângelo

Cintra

e

J.

A.

Castilho

- Reformador (aqui)



Examinai

Tudo.

Retende

o

Bem

- licoesdosespiritos.blogspot (aqui).



Análise, Apreciação, Crítica - José Passini (aqui)



Livros que, propositadamente ou não, denigrem o
Espiritismo - José Passini (aqui).



Exame crítico de livros espíritas (aqui)



Analisando livro espírita (aqui)



Vídeo: Critério

e

análise

de

conteúdo

aos

livros

mediúnicos - Raul Teixeira (aqui)



Crítica literária espírita (aqui)



Fidelidade Espírita, uma questão de racionalidade cristã
- Jorge Hessen (aqui)
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comunicação provém de um bom espírito - Ceepa Mirassol, SP - Portal do Espírito (aqui)



Dilúvio de livros "espíritas" delirantes - Jorge Hessen (aqui)



Critérios para divulgação do livro espírita - CEERJ (aqui)



Construção do conhecimento espírita - Albino A. C. de
Novaes (aqui)



Análise do livro Chico Xavier responde, de Carlos A.
Bacelli - José Passini (aqui)



Análise do livro Por amor ao ideal, de Carlos A. Bacelli José Passini (aqui)



Análise do do livro Fala, Dr. Inácio, de Carlos A. Bacelli José Passini (aqui)



Análise do livro Fundação Emmanuel, de Carlos A.
Bacelli - José Passini (aqui)



Análise do livro Reencarnação no mundo espiritual, de
Carlos A. Bacelli - José Passini (aqui)



Análise do livro Sob as cinzas do tempo, de Carlos A.
Bacelli - José Passini (aqui)



Análise do

livro Lírios de esperança, de Wanderley

Soares de Oliveira - José Passini (aqui)



Análise do livro Mereça ser feliz, de Wanderley Soares de
Oliveira - José Passini (aqui)



Análise da obra Legião – Um Olhar sobre o Reino das
Sombras, de Robson Pinheiro - José Passini (aqui)
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Análise

do

livro Mensagens

do

Astral,

de Hercílio

Maes/Ramatis - José Passini (aqui)



Análise

da obra Os

quatro Evangelhos, de

J. B.

Roustaing - José Passini (aqui)



Análise do livro Herdeiros do Mundo Novo, de André Luiz
Ruiz - José Passini (aqui)



Análise dos livros Reforma Íntima Sem Martírio e Lírios da
Esperança, de Wanderley

S.

de

Oliveira

-

Equipe

FEEMT (aqui)



Análise: Pietro Ubaldi seria um autor espírita? Leonardo
M. Moreira (aqui)



Análise do livro Ícaro redimido, de Gílson Freire Leonardo Paixão (aqui)



Análise do livro Crianças índigo, de Lee Carroll / Jan
Tober - Dora Incontri (aqui)



Análise do livro Kardec, a biografia, de Marcel S. Maior Marcus di Mario (aqui)



Análise do livro Projeto Valores Humanos para o Centro
Espírita - Equipe do Inede - (aqui)



Análise

do

livro A

transição

está

pedindo

mudança, de Saara Nousiainen e Simone Ivo Souza Edmar T. Barros (aqui)
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Original aqui: https://goo.gl/BwcyZ9

