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“Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de
bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.” – (Tiago, 3:17.)

Páginas



Toda página escrita tem alma e o crente
necessita auscultar-lhe a natureza. O exame
sincero esclarecerá imediatamente a que
esfera pertence, no círculo de atividade
destruidora no mundo ou no centro dos
esforços de edificação para a vida espiritual.



Primeiramente, o leitor amigo da 
verdade e do bem analisar-lhe-á as 
linhas, para ajuizar da pureza do seu 
conteúdo, compreendendo que, se as 
suas expressões foram nascidas de 
fontes superiores, aí encontrará os sinais 
inequívocos da paz, da moderação, da 
afabilidade fraternal, da compreensão 
amorosa e dos bons frutos, enfim.



Mas, se a página reflete os venenos sutis da 
parcialidade humana, semelhante mensagem do 
pensamento não procede das esferas mais 
nobres da vida. Ainda que se origine da ação 
dos Espíritos desencarnados, supostamente 
superiores, a folha que não faça benefício em 
harmonia e construção fraternal é, apenas, 
reflexo de condições inferiores.



.Examina, pois, as páginas de teu contacto 
com o pensamento alheio, diariamente, e 
faze companhia àquelas que te desejam 
elevação. Não precisas das que se te 
figurem mais brilhantes, mas daquelas 
que te façam melhor.
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Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.
Pauta para o estudo do dia 30/09/2020.  ERV - Livro 1 Tema – 3.2.1 /6
Sugestão de leitura:
1) ERV - Livro 1  Tema – 3
2)    Allan Kardec - O livro dos Espíritos - Introdução VI.

3)    AK . No Evangelho Segundo o Espiritismo - Introdução:

💡 A autoridade da Doutrina Espírita e a autoridade do mundo, qual a relação?
💡 Universalidade e unidade doutrinária quais os pontos comuns?

📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



Os pontos principais relacionados por 

Allan Kardec e os princípios fundamentais da

Doutrina Espírita ” 

Albucacys



Para refletir o conhecimento





Que pontos básicos do seu cotidiano
podem ser interpretados como

“Princípios de vida”?



Reações ante o inusitado;
O que lhe confere paz de consciência;

O que norteia seus passos;



A autoridade da Doutrina Espírita.
Controle universal do ensino dos Espíritos

Tema – 3.2.1 



.

Autoridade.....

O que é?





💡A autoridade da Doutrina Espírita e
a autoridade do mundo, qual a relação?

Luciene R Lacerda



A profundidade e amplitude da mensagem espírita
repousa acima da compreensão humana comum;

A Doutrina Espírita não foi formulada a partir de ideias
pré - concebidas.

A autoridade da Doutrina Espírita: O Consolador 
Prometido



O Consolador Prometido

Se me amais, guardai os meus 
mandamentos; e eu rogarei a meu 
Pai e ele vos enviará outro 
Consolador, a fim de que fique 
eternamente convosco [...].

(João - 14: 16)



O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do
Cristo: (...) vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem
figuras e sem alegorias; levanta o véu intencionalmente
lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a
suprema consolação aos deserdados da Terra e a todos os que
sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores.

ESE VI it 4



Universalidade
Tema – 3.2.1.1 



💡 Universalidade e unidade doutrinária
quais os pontos comuns?

João Luís Tavares



Quis Deus que a nova revelação chegasse
aos homens por um caminho mais rápido e
mais autêntico; por isso encarregou os Espíritos
de irem levá-la de um polo a outro,
manifestando-se por toda parte, sem conferir a
ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a
palavra. (AK)



O Espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de
nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma
classe social, visto que qualquer pessoa pode receber
instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era
preciso que fosse assim, para que ele pudesse conclamar
todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em
terreno neutro, teria alimentado as dissensões, em vez de
apaziguá-las. (AK)



Construção coletiva 
Tema – 3.2.1.5 



A construção do conhecimento espírita é
resultante das experiências de todos os
Espíritos, seja pelo conjunto de comunicações
com os seres desligados da matéria física ou
pela troca de experiências e saberes dos que se
dedicam a adentrar pelas novas portas do
conhecimento superior que lhe são abertas.(...)



[...] Se, portanto, aprouver a um Espírito formular um sistema
excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e fora da verdade, pode
ter-se a certeza de que tal sistema ficará circunscrito e cairá diante da
unanimidade das instruções dadas de todas as partes, como já
demonstraram numerosos exemplos. Foi essa unanimidade que fez
tombar todos os sistemas parciais que surgiram na origem do
Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e
antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo
visível e o mundo invisível. (AK)



Concordância ou unidade
doutrinária 

Tema – 3.2.1.6 



A única garantia séria do ensino dos
Espíritos está na concordância que exista
entre as revelações que eles façam
espontaneamente, por meio de grande
número de médiuns estranhos uns aos
outros, e em diversos lugares. (AK)



[...] Prova a experiência que, quando um
princípio novo deve ser revelado, ele é
ensinado espontaneamente em diversos
pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se
não quanto à forma, pelo menos quanto ao
fundo [...]. (AK)



A revelação espírita é contínua
e  progressista
Tema – 3.2.1.4 



O ensino dos Espíritos é contínuo e as Leis que eles
revelam estão registradas na própria Natureza. Dessa
forma, torna-se impossível eliminar a Doutrina Espírita de
nosso meio, visto ser ela o Consolador (o Espírito de
Verdade) que Jesus enviou para ficar conosco eternamente,
não podendo, portanto, estar submetida às fragilidades da
matéria.



[...] pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode
fazer que desapareçam as coletividades; podem queimar-se os
livros, mas não se podem queimar os Espíritos. Ora, ainda que se
queimassem todos os livros nem por isso a fonte da Doutrina
deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma
de não estar na Terra, de surgir em toda parte e de poderem
todos dessedentar-se nela. Na falta de homens [encarnados]
para difundi-la, haverá sempre os Espíritos, que atingem a todos
e aos quais ninguém pode atingir. (AK)



[...] A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência
humana; uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo
moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não
podem contradizer-se.[...]
Ciência e Religião — apoiando-se uma na outra, marcharão
combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais
desmentida pela Ciência, a Religião adquirirá inabalável poder, porque
estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor a irresistível
lógica dos fatos.

(Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. I – item 8)



Racionalidade da fé
Tema – 3.2.1.5 



“O primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual é
preciso submeter, sem exceção, tudo o que venha dos Espíritos.
Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma
lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser
rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como
assinatura

Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face,
em todas as épocas da Humanidade”.

(AK)



Não admitais, portanto, senão o que seja para vós de inegável
evidência. Quando aparecer uma ideia nova, por menos
duvidosa que vos pareça, fazei-a passar pelo crivo da razão e da
lógica e rejeitai corajosamente o que a razão e o bom senso
reprovarem. É melhor repelir dez verdades do que admitir uma
única falsidade, uma só teoria errônea.

(Erasto)
O Livro dos Médiuns – item 230



Síntese da autoridade da
Doutrina Espírita

Tema – 3.2.1.6 



a) Não está submetida à vontade humana, visto ser de origem
divina.

b) Não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo, visto
que resulta do trabalho coletivo dos Espíritos.

c) Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas.

d) Os princípios espíritas têm por base as leis naturais.



e) O Espiritismo utiliza a razão para o seu
desenvolvimento ante o avanço da Humanidade.

f) O Espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca
todos os interesses humanos nos seus aspectos
filosóficos, científicos e religiosos ou morais.

g) Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo,
prática e divulgação dos princípios espíritas.



“Nosso próximo estudo?”
Tema 3.3 – Notícias históricas 





Convite



Pauta para o próximo
estudo!



Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo

1.Notícias históricas texto e
contexto 

2. Qual o impacto destas notícias históricas

na sua espiritualidade ?





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


