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O Que é o Espiritismo?

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 

dimanam dessas mesmas relações. (AK)



Doutrina Espírita e Movimento Espírita

 Doutrina: Conjunto de Princípios
 Movimento Espírita é, desse modo, a ação dos 

espíritas



Verdadeiro(a)  Espírita

 Boa Espírita = Boa Cristã

 Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua
transformação moral e pelos esforços que 
emprega para domar suar inclinações más

ESE Cap XVII i. 4



Viver em Sociedade ou Isolar-se?

LE 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, para 
fugir ao pernicioso contato do mundo?

“Duplo egoísmo.”

a) — Mas, não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma 
expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa?

“Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor 
expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula cai 
noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade.”



A resposabilidade do espírita na sociedade.

Amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao 
próximo como a si 
mesmo, eis a 
responsabilidade do 
espírita na sociedade



Exemplificar os Princícpios

Jamais poderemos nos 
afastar do convívio 
humano, por isso tudo 
devemos fazer para 
exemplificar os princípios espíritas em favor de 
todos, onde quer que estejamos.



O Serviço

 O tesouro espírita que nos felicita pode e deve 
servir de conforto a todos os que convivem 
conosco ou se aproximam de nós.

 O Samaritano



O Serviço

O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento.
Levanta-se o Mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes
pela noite a dentro.
 Médico
 Professor 
 Juiz 
 Benfeitor
 Sábio
 Advogado
 Trabalhador divino



A Atitude

As atitudes expressam melhor do que as 
palavras o conceito religioso de cada um.
 Exemplos de O Consolador – Chico/ Emmanuel
 60. Como se deverá comportar o espiritista

perante a politica do mundo?
 61.Como deveremos encarar a política do 

racismo?



Na Transição Terestre



A  Parábola do Semeador



A Semeadura

Compete ao Espírita lançar na 
sociedade em que vive os 
fundamentos do Evangelho, 
para que o Bem, o Amor e 
Fraternidade sejam o 
apanágio da civilização que 
nos aguarda num futuro 
próximo



Conclusão

• “Vós sois o sal da Terra”

• Jamais se acomodar 

• Bondade, amor, compreensão, carinho para 
com o próximo e energia intransigente para 
consigo mesmo
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