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ITEM 2.2.2 ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADO NA DIALÉTICA



“REFÚGIO

Ante as provas da vida, Imagine-te em Deus.
Todo trabalho é bênção. Se te apoias em Deus.
Empeços e conflitos? Não te afastes de Deus.
Lutas e incompreensões? Refugia-te em Deus.
Ninguém vive, nem age. Fora das Leis de Deus.
Vencerás hoje e sempre. Entregando-te a Deus.

(Emmanuel, do livro Buscas e Acharás – Francisco Cândido 
Xavier)”

MENSAGEM DE HARMONIZAÇÃO 

Apresentação: 



ORAÇÃO



REFLEXÕES 
DOMICILIARES





2.2.2 – ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADO NA 

DIALÉTICA

MÉTODO EVANGELHO REDIVIVO

Uma metodologia ativa

DIALÉTICA SOCRÁTICA

MÉTODO DE KARDEC

DIALÉTICA SOCRÁTICA

MAIÊUTICA

PARTO DE IDEIAS



2.2.2 – ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADO NA 

DIALÉTICA

A dialética foi ensinada por Sócrates (470 a.C.- 399 a.C.) e divulgada por Platão ( 

428/427 – 348/347 a.C.)

Dialética é palavra originária do grego (dialektiké) que significa a arte do diálogo, 

a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Consiste em uma forma de filosofar 

que pretende chegar à verdade através da contraposição e reconciliação das 

contradições…

Para Platão, lembrando Sócrates, a dialética é o movimento do Espírito, é 

sinônimo de filosofia, é um método eficaz para aproximar as ideias individuais às 

ideais universais. 



QUEM SÃO ELES?

IRONIA / PERGUNTA 

SIMPLES



O QUE ELES REPRESENTAM?

TESE / PERGUNTA 

SIMPLES



POR QUE O ESPIRITISMO É CONSIDERADA A 

TERCEIRA

REVELAÇÃO?

TESE / MAIEUTICA -

APROFUNDANDO



“Moisés, [...], revelou aos homens a 

existência de um Deus único, Soberano 

Senhor e Orientador de todas as coisas; 

promulgou a lei do Sinai e lançou as bases 

da verdadeira fé.” 

TESE / MAIEUTICA -

APROFUNDANDO

KARDEC, Allan. A Gênese. Capítulo I, item 21.



“O Cristo, [...], acrescentou a revelação da 

vida futura, [...] assim como a das penas e 

recompensas que aguardam o homem, 

depois da morte.” 

E revelou “um Deus clemente, 

soberanamente justo e bom, cheio de 

mansidão e misericórdia, que perdoa ao 

pecador arrependido e dá a cada um 

segundo as suas obras.”

TESE / MAIEUTICA -

APROFUNDANDO

KARDEC, Allan. A Gênese. Capítulo I, item 22 e 23.



“Longe de negar ou destruir o Evangelho, o 

Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, 

explicar e desenvolver, pelas novas leis da 

Natureza, que ele revela, tudo quanto o 

Cristo disse e fez [...].” 

TESE / MAIEUTICA -

APROFUNDANDO

KARDEC, Allan. A Gênese. Capítulo I, item 41.



Se a Igreja proíbe as comunicações com os Espíritos dos mortos, é 

porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas 

pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de 

morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos 

olhos de Deus.

ANTÍTESE

ALLAN KARDEC, O Que é o Espiritismo – Capítulo 1 – Diálogo com Padre –

Tradução da Redação de Reformador 1984 - Páginas 113 e 114. FEB Editora   



A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o 

legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os 

hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era 

objeto de abusos.

ANTÍTESE-

DISCUSSÃO

ALLAN KARDEC, O Que é o Espiritismo – Capítulo 1 – Diálogo com Padre –

Tradução da Redação de Reformador 1984 - Páginas 113 e 114. FEB Editora   



Havia na lei moisaica duas partes: 1ª , a Lei de Deus, resumida nas 

tábuas do Sinai; lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não 

fez mais que desenvolvê-la; 2ª , a lei civil ou disciplinar, apropriada aos 

costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são 

outras, e a proibição de Moisés já não tem razão de ser.

Se Moisés proibiu evocar os Espíritos dos mortos, é uma prova de que 

eles podem vir; do contrário essa interdição seria inútil. 

ANTÍTESE-

DISCUSSÃO

ALLAN KARDEC, O Que é o Espiritismo – Capítulo 1 – Diálogo com Padre –

Tradução da Redação de Reformador 1984 - Páginas 113 e 114. FEB Editora   



A Humanidade da era Cristã recebeu a Revelação divina em três 

aspectos essenciais: 

→ Moisés trouxe a missão da Justiça; 

→ O Evangelho, a revelação insuperável do Amor; 

→ O Espiritismo, a sublime tarefa da Verdade.

SÍNTESE

XAVIER, F.C. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Questão 

271.



2.2.2 – ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADO NA 

DIALÉTICA

A referência que aqui se faz é a dialética socrática,

habilmente utilizada por Allan Kardec na constituição 

da Doutrina Espírita, e que passou, desde então, a 

ser conhecida como dialética espiritual. 



PROPOSTA DE REFLEXÃO 
DOMICILIAR 



2.2.2 – ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADO NA 

DIALÉTICA

(Não obrigatório)

Buscar exemplos de dialética em Jesus e em Kardec. 
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