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“Espíritas! amai-vos, este o primeiro 
ensinamento; instruí-vos, este o segundo.”

O Espírito de Verdade
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Estudos Doutrinários do Campo 
Experimental da FEB

A Federação Espírita Brasileira, em seu Campo 
Experimental de Brasília, oferece estudos da 
Doutrina Espírita a diferentes públicos, desde bebês 
a adultos, contemplando variadas possibilidades de 
aprofundamento dos ensinamentos espíritas. 

Os estudos, usualmente oferecidos de forma presencial, 
foram realizados em 2020, 2021 e 2022 de forma 
predominantemente virtual. Em 2023 serão oferecidos 
estudos virtuais e estudos presenciais ao longo do ano. 

Apresentamos, a seguir, o conjunto de estudos 
oferecidos pelo Campo Experimental, cujo início se dará 
na primeira semana de março, destacando a modalidade 
ofertada, horários, inscrições e contatos.

As inscrições ocorrerão por meio de formulário 
virtual para os interessados, cujos links e informações 
detalhadas encontram-se descritos no presente folder. 
Informamos que apenas o estudo “Mediunidade: Estudo 
e Prática” realizará as inscrições presencialmente, nos 
horários estabelecidos (vide informações no campo 
específico).

Ressaltamos, ainda, que, em razão das metodologias 
adotadas e das plataformas utilizadas, alguns estudos 
podem apresentar vagas limitadas, cujas inscrições 
permanecerão abertas até o seu preenchimento. 
Eventuais dúvidas ou informações poderão ser 
respondidas pelas equipes dos respectivos estudos por 
meio dos e-mails de contato apresentados a seguir.

 
Muita paz a todos(as) e sejam bem-vindos(as)!
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Síntese dos estudos e horários oferecidos

ESTUDOS OFERECIDOS DIAS HORÁRIOS MODALIDADE

Evangelização da Infância
Domingos 9h20 às 11h Presencial

Domingos 9h20 às 11h Virtual

Evangelização de Juventude
Sábados 18h30 às 20h Presencial

Sábados 18h30 às 20h Virtual

Família à luz do Espiritismo Domingos 9h45 às 11h Presencial e Virtual

Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita - ESDE

Sábados 18h30 às 20h

Virtual (todos os 
Programas)

Presencial (Programa 
I)

4ª feiras 19h30 às 21h Virtual

5ª feiras 19h30 às 21h Virtual

Estudo Aprofundado da Doutrina 
Espírita - EADE

Sábados 18h30 às 20h
Virtual (todos os 

Livros)
Presencial (Livro I)

5ª feiras 19h30 às 21h Virtual

Estudo das Obras Básicas –
 O livro dos espíritos

4ª feiras 19h - 20h30 Virtual

6ª feiras 19h - 20h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

Estudo das Obras Básicas – 
O livro dos médiuns

5ª feiras 20h - 21h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

Estudo das Obras Básicas –
 O evangelho segundo o 

espiritismo

4ª feiras 19h30 - 21h Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

Estudo das Obras Básicas – 
O céu e o inferno

4ª feiras 19h30 - 21h Virtual

Domingos 9h - 10h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

Estudo das Obras Básicas - A 
gênese

4ª feiras 19h - 20h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Virtual

Estudo do Esperanto

Sábados 16h às 18h
Virtual 

(Básico e 
Intermediário)

Sábados 16h30 às 18h
Presencial 

(Conversação fraterna)

Estudo das Obras de André Luiz 3ª feiras 19h30 às 21h Virtual
Estudo das Obras de Joanna de 

Ângelis 2ª feiras 19h às 20h30 Virtual

O Evangelho Redivivo
2ª feiras 19h às 20h30 Virtual

Sábados 18h30 às 20h Presencial

Mediunidade: Estudo e Prática
4ª feiras 19h45 às 22h Presencial

Sábados 9h45 às 11h Presencial

EAD Espiritismo - - Virtual
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Observação 1: Os estudos serão oferecidos nas 
modalidades presencial ou virtual. É importante observar 
a modalidade desejada durante a inscrição.

Observação 2: Os estudos em destaque azul 
encontram-se disponíveis para inscrições e participação 
em 2023.

Observação 3: Os participantes poderão integrar mais 
de um estudo, observada a compatibilidade de horários 
e vagas disponíveis. 

Observação 4: Informações detalhadas dos Estudos, 
incluindo turmas, horários, contatos e procedimento 
de inscrição, poderão ser encontradas no Folder dos 
Estudos 2023.
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Evangelização Espírita da Infância

A Evangelização Espírita da Infância objetiva contribuir 
com o processo de aprimoramento da criança por 
meio do estudo da Doutrina Espírita e da vivência do 
Evangelho de Jesus. As atividades são desenvolvidas com 
estratégias didáticas interativas e lúdicas que enfatizam 
o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e 
a transformação social, estimulando a participação e a 
contextualização dos ensinos à vida cotidiana da criança. 

As atividades são oferecidas para crianças de 0 (zero) 
a 11 (onze) anos e iniciam-se com o ReCanto Infantil, 
momento musical de harmonização e integração.

• Dias e horários: domingos, das 9h20 às 11h.
• Atividades em 2023: os encontros de evangelização 

terão início em março de 2023 e ocorrerão de forma 
presencial para as crianças já inscritas em 2022, sendo 
também oferecidas novas vagas para turmas virtuais. 
Novas vagas presenciais serão abertas oportunamente, 
a serem divulgadas nos canais oficiais da instituição.

• Link para Inscrições: 
https://forms.gle/p7frHZG3AsBdWEAS7 

• Contato: evangelizacao.feb@febnet.org.br

https://forms.gle/p7frHZG3AsBdWEAS7 
mailto:evangelizacao.feb%40febnet.org.br?subject=
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Voltada a jovens de 12 a 21 anos, as atividades com 
a Juventude Espírita visam oportunizar momentos de 
reflexão, confraternização, estudo e prática da Doutrina 
Espírita, de modo atrativo e contextualizado à vida jovem. 
A mensagem espírita é abordada de forma participativa, 
priorizando-se o diálogo e a interação, favorecendo aos 
jovens investirem no autoaprimoramento e perceberem-
se como agentes de transformação social. 

Além dos momentos de estudo, os jovens são 
convidados a participarem do Canto do Jovem, momento 
musical de confraternização, bem como de diferentes 
Oficinas, estimulando-se o protagonismo juvenil e sua 
integração nas atividades espíritas.

• Dias e horários: sábados, das 18h30 às 20h.
• Atividades em 2023: os encontros de Juventude 

serão oferecidos de forma presencial, na sede da FEB 
em Brasília/DF, bem como de forma virtual, a quem 
desejar. As inscrições poderão ser feitas pelo link a 
seguir, preenchendo-se as informações solicitadas e a 
modalidade pretendida. As atividades terão início em 
março de 2023. 

• Link para Inscrições:
https://forms.gle/4qUUHPkwYfABatNE7

• Contato: evangelizacao.feb@febnet.org.br

Evangelização Espírita da Juventude

https://forms.gle/4qUUHPkwYfABatNE7
https://forms.gle/mEwupR11fy36rrm96 
mailto:evangelizacao.feb%40febnet.org.br?subject=
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O estudo sobre a Família à luz do Espiritismo é destinado 
ao público adulto e dispensa prévia inscrição. 

O momento contempla oportunos estudos sobre 
diferentes temáticas relacionadas à vida em família, 
abordadas de modo interativo, dinâmico e dialogado, 
fundamentados nos ensinamentos espíritas e no 
Evangelho de Jesus. Estudos científicos nas áreas da 
educação, psicologia, saúde e afins podem contribuir na 
fundamentação e abordagem teórica dos temas, sempre 
aprofundados e ampliados pelos ensinamentos espíritas.  

• Dias e horários: domingos, das 9h45 às 11h.
• Atividades em 2023: os encontros sobre “Família 

à luz do Espiritismo” serão realizados presencial e 
virtualmente, com transmissão síncrona, a partir de 
março. Os encontros são abertos ao público e não há 
necessidade de inscrição prévia.

• Link dos encontros virtuais:
 https://www.febnet.me/estudofamilia
• Contato: evangelizacao.feb@febnet.org.br

Família à luz do Espiritismo

http://www.febnet.me/estudofamilia
mailto:evangelizacao.feb%40febnet.org.br?subject=
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O ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) 
visa ao estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, 
com programação fundamentada na Codificação Espírita, 
destinada ao público adulto. 

Objetiva proporcionar o estudo da Doutrina Espírita em 
conformidade com a orientação de Allan Kardec (Obras 
Póstumas, Projeto 1868), quando trata do estudo regular 
do Espiritismo “para desenvolver os princípios da Ciência 
e difundir o gosto pelos estudos sérios”. 

Para atingir seu objetivo, o Campo Experimental 
do ESDE em Brasília propõe-se a experimentar um 
modelo de trabalho cujo ponto central é o acolhimento, 
destacando-se dois aspectos básicos: o metodológico, 
que privilegia o uso da técnica do diálogo – instrumento 
essencial da educação de adultos; e o relacional, que 
destaca a liberdade e o atendimento individualizado.

• Dias e horários: sábados, das 18h30 às 20h; quartas-
feiras e quintas-feiras, das 19h30 às 21h. 

• Atividades em 2023: os encontros do ESDE terão 
início em março e prosseguirão online para todos os 
Programas, sendo oferecida uma turma presencial 
para o Programa I, na sede da FEB em Brasília/DF. Os 
Programas do ESDE estão em andamento e as inscrições 
estarão abertas para o Programa I nos seguintes horários 
e modalidades:

• Programa I – quartas-feiras, 19h30 às 21h (online)
• Programa I – sábados, das 18h30 às 20h (presencial)

• Link para inscrições ESDE: 
https://forms.gle/P2jk4fnYyw7h1dE97 
• Contato: febesdebsb@febnet.org.br

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita

https://forms.gle/P2jk4fnYyw7h1dE97 
mailto:febesdebsb%40febnet.org.br?subject=


9

O EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita) 
objetiva propiciar o conhecimento aprofundado da 
Doutrina Espírita em seu tríplice aspecto: religioso, 
filosófico e científico; bem como favorecer o 
desenvolvimento da consciência espírita, necessária ao 
aprimoramento moral do ser humano, tendo como base 
a Codificação kardequiana e obras subsidiárias que 
guardam fidelidade com as diretrizes morais de Jesus e os 
princípios espíritas. O conteúdo programático contempla 
cinco livros: Cristianismo e Espiritismo, Ensinos e 
Parábolas de Jesus (parte I e II), O Consolador Prometido 
por Jesus, e Filosofia e Ciência Espíritas. Destina-se a 
todos aqueles que desejam prosseguir nos seus estudos 
doutrinários básicos, realizando aprofundamentos de 
temas que conduzam à reflexão moral e intelectual.

• Dias e horários: sábados, das 18h30 às 20h; quintas-
feiras, das 19h30 às 21h.

• Atividades em 2023: os encontros do EADE terão 
início em março e serão oferecidos na modalidade online 
para todos os 5 livros do Estudo. Para além da modalidade 
virtual, será oferecida turma presencial para o Livro I, aos 
sábados, das 18h30 às 20h. 

O participante poderá se inscrever e iniciar seus estudos 
por qualquer livro, recomendando-se, preferencialmente, 
iniciar pelo Livro I, para uma melhor compreensão dos 
demais. 

Estão abertas as inscrições para os seguintes Livros, 
horários e modalidades: 

• Livro I – Cristianismo e Espiritismo – Sábado, 18h30 
às 20h (online)

• Livro I – Cristianismo e Espiritismo – Sábado, 18h30 
às 20h (presencial)

Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
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• Livro II – Ensinos e Parábolas de Jesus (parte I) – 
Sábado, 18h30 às 20h (online)

• Livro III – Ensinos e Parábolas de Jesus (parte II) – 
Sábado, 18h30 às 20h (online)

• Livro IV – O Consolador Prometido por Jesus – 
Sábado, 18h30 às 20h (online) 

• Livro V – S – Filosofia e Ciência Espíritas – Sábado, 
18h30 às 20h  (online)

• Livro V – Q - Filosofia e Ciência Espíritas – quintas-
feiras, 19h30 às 21h (online) 

• Link para inscrições EADE: 
https://forms.gle/ENQdwCDbpKnKGqiq9

• Contato: eade.estudo.bsb@febnet.org.br

https://forms.gle/ENQdwCDbpKnKGqiq9
mailto:eade.estudo.bsb%40febnet.org.br?subject=
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As obras codificadas por Allan Kardec constituem a 
base e o fundamento de todo o conhecimento espírita, 
fonte sublime de esclarecimento e consolo. O Estudo 
das Obras Básicas tem por objetivo proporcionar ao 
participante conhecer em profundidade o Pentateuco 
Kardequiano, integrado pelas obras O livro dos espíritos, 
O livro dos médiuns, O evangelho segundo o espiritismo, 
O céu e o inferno e A gênese. 

Cada obra é abordada em grupo específico, conduzida 
por um coordenador e facilitadores que, por meio do 
diálogo com os participantes, do compartilhamento 
de experiências e de recursos didáticos apropriados, 
proporcionam momentos de reflexão sobre os conteúdos 
desenvolvidos, sobre a importância do aprimoramento 
moral e sobre a vivência dos princípios cristãos. 

A proposta de curso não apresenta pré-requisito, 
podendo, o interessado, optar por iniciar pela obra com 
a qual sinta maior afinidade e a qualquer momento, 
uma vez que o estudo do livro sempre se reinicia após a 
conclusão de todos os capítulos. A duração dos estudos 
de cada obra varia de um a dois anos.

Estudo das Obras Básicas – O livro dos espíritos, 
O livro dos médiuns, O evangelho segundo o 

espiritismo, O céu e o inferno, A gênese.
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• Dias e horários: 

Observação: os estudos com destaque em azul referem-se a 
estudos/horários com disponibilidades de vagas em 2023.

• Atividades em 2023: os encontros de estudo das 
Obras Básicas serão oferecidos nas modalidades virtual 
e presencial ao longo do ano. Com início previsto 
para o mês de março, as turmas em andamento darão 
continuidade aos estudos iniciados em 2022 e serão 
abertas inscrições para as novas turmas das Obras 
Básicas, nos seguintes horários:

• O Livro dos Espíritos: 
Quartas-feiras, 19h às 20h30 (virtual) 
Domingo, 9h30 às 11h (presencial) 

• O Livro dos Médiuns: 
Quintas-feiras, 20h às 21h30 (virtual) 
Domingo, 9h30 às 11h (presencial) 

O livro dos espíritos
(2 anos)

4ª. feiras 19h - 20h30 Virtual

6ª. feiras 19h - 20h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

O livro dos médiuns
(2 anos)

5ª. feiras 20h - 21h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

O evangelho segundo 
o espiritismo

(1 ano)

4ª. feiras 19h30 - 21h Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

O céu e o inferno
(2 anos)

4ª feiras 19h30 - 21h Virtual

Domingos 9h - 10h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Presencial

A gênese
(2 anos)

4ª feiras 19h - 20h30 Virtual

Domingos 9h30 - 11h Virtual
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• O Evangelho segundo o Espiritismo: 
Quartas-feiras, 19h30 às 21h (virtual) 
Domingo, 9h30 às 11h (presencial) 

• O Céu e o Inferno: 
Quarta-feiras, 19h30 às 21h (virtual) 
Domingo, 9h30 às 11h (presencial) 

• A Gênese:
Quartas-feiras, 19h às 20h30 (virtual)

Link para inscrições - Estudo da Obra Básicas: 
https://forms.gle/wbkLFvNtWx4ev9437
 

• Contato: 
livrodosespiritos.estudo.bsb@febnet.org.br 
livrodosmediuns.estudo.bsb@febnet.org.br 
evangelho.estudo.bsb@febnet.org.br 
ceueinferno.estudo.bsb@febnet.org.br
genese.estudo.bsb@febnet.org.br

https://forms.gle/wbkLFvNtWx4ev9437
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Estudo das Obras de André Luiz 

O Estudo das Obras de André Luiz objetiva o estudo 
da coleção A Vida no Mundo Espiritual, recebida pela 
via mediúnica de Francisco Cândido Xavier, composta 
de seus 13 livros, iniciando-se pela Obra Nosso Lar. A 
condução do estudo tem como aspecto central as Leis 
Morais apresentadas nas diversas Obras da coleção, leis 
estas estruturadas nos aspectos doutrinário, científico e 
filosófico, correlacionando-as à Codificação Espírita e 
obras coadunadas.

Volta-se a todos os que se interessem em expandir 
e aprofundar seus conhecimentos acerca do mundo 
espiritual, seus habitantes, suas leis e a interação deste 
mundo com o mundo corpóreo, sob a ótica da Doutrina 
Espírita e segundo os relatos apresentados na Coleção 
de André Luiz.

• Dias e horários: terças-feiras, das 19h30 às 21h.
• Atividades em 2023: os encontros de estudo das 

Obras de André Luiz prosseguirão online com os grupos 
anteriormente inscritos, dando continuidade ao estudo 
da obra Missionários da Luz. 

• Contato: andreluiz.estudo.bsb@febnet.org.br
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O Estudo das Obras de Joanna de Ângelis objetiva 
o conhecimento e aprofundamento das temáticas 
abordadas pela benfeitora Joanna de Ângelis em sua Série 
Psicológica, psicografada por Divaldo Franco. O estudo 
é fundamentado no Evangelho de Jesus e na Doutrina 
Espírita, primando-se por uma abordagem dialógica e 
contextualizada.

• Dias e horários: segundas-feiras, das 19h às 20h30.
• Atividades em 2023: os encontros de estudo das 

Obras de Joanna de Ângelis prosseguirão online com 
os grupos anteriormente inscritos, em continuidade aos 
estudos realizados em 2022. As atividades terão início 
em março de 2023. 

• Contato: joannadeangelis.estudo.bsb@febnet.org.br

Estudo das obras de Joanna de Ângelis  
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O estudo do Evangelho Redivivo objetiva: a) estudar 
o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo 
Testamento à luz da Doutrina Espírita; b) aprender a 
interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, e não 
literal, extraindo o espírito da letra; c) manter o foco 
nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos de sua 
mensagem evangélica, para aprendermos a exemplificá-
la; d) esforçar-se para vivenciar os preceitos como norma 
de conduta humana.

O estudo é oferecido a todos os interessados, 
indistintamente, convidados a refletirem sobre a 
mensagem de Alcíone: “A mensagem do Cristo precisa 
ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada.” (F. C. 
Xavier. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. FEB, 2010, 
Parte 2, Cap. III)

• Dias e horários: segundas-feiras, 19h às 20h30; 
sábados, 18h30 às 20h.

• Atividades em 2023: os encontros de estudo do 
Evangelho Redivivo serão realizados nas modalidades 
online (às segundas-feiras) e presencial (aos sábados), 
conforme a seguir descrito: 

• Livro I – presencial (sábados), para novos 
participantes;

• Livro VI – plataforma específica com os participantes 
anteriormente inscritos e com os novos que desejarem 
ingressar (segundas-feiras, online); 

• Livro III – transmitido pela Febtv, não necessitando 
inscrição (segundas-feiras, online).

 
Link para inscrições de O Evangelho Redivivo:

https://forms.gle/6gG9G5vhW4GjP5t36  
 

• Contato: redivivo.estudo.bsb@febnet.org.br

O Evangelho Redivivo

https://forms.gle/6gG9G5vhW4GjP5t36 
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O Esperanto é “língua neutra, que respeita o idioma 
de cada Nação, é o traço de perfeita identificação entre 
os mais diversos, favorecendo mentes e corações com 
harmonia e compreensão lúcida, desse modo ampliando 
os horizontes da cultura e do amor entre os povos. 
Anunciando-se o novo milênio entre as sombras que 
já começam a esboroar-se, o Esperanto permanece 
com a missão de unir os homens fraternalmente, 
graças à facilidade da comunicação que oferece, à 
sua simplicidade gramatical, exatamente quando o 
Evangelho, lenindo as dores gerais, prepara-los-á para 
os avanços que o Espiritismo oferece na conquista do 
Infinito.”* 

A FEB oferece estudo do Esperanto para adolescentes 
(a partir dos 12 anos) e adultos, nos módulos básico e 
intermediário.

• Dias e horários: sábados, das 16h às 18h.
• Atividades em 2023: os encontros do Esperanto - 

níveis básico e intermediário - prosseguirão online, com 
reinício marcado para o mês de março. Estão abertas as 
inscrições para as seguintes turmas/horários: 

•  Turma nível básico - Sábado, 16h às 18h 
•  Turma nível intermediário - Sábado, 16h às 17h 

A turma de conversação fraterna em Esperanto será 
realizada presencialmente, aos sábados, das 16h às 
17h30, não sendo necessária inscrição. 

 
• Link de inscrições para Esperanto: 
https://forms.gle/iLgh5tp4YJYS5YjD9
• Contato: esperanto.estudo.bsb@febnet.org.br

*Mensagem “A Missão do Esperanto no Terceiro Milênio” de Ismael Gomes Braga, psicografada 
por Divaldo Franco na reunião mediúnica de 8/09/1999, no Centro Espírita Caminho da 
Redenção, em Salvador-BA, publicada na obra “A Língua que Veio do Céu - O que os Espíritos 
dizem do Esperanto”, Espíritos Diversos, Homarano (organizador), Ed toras FEB e Lorenz.

Estudo do Esperanto

https://forms.gle/iLgh5tp4YJYS5YjD9
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O EaD Espiritismo é um estudo a distância, mas sem 
distância, baseado no conteúdo do Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita. O EaD Espiritismo possui a dinâmica 
dos estudos oferecidos pela internet, possibilitando aos 
interessados uma rápida visão da proposta espírita em 
seus diferentes desdobramentos. A duração de cada 
estudo é de dois meses, sendo oferecida uma variedade 
de temas que o interessado pode escolher em turmas, 
com ou sem apoio de tutores.

As inscrições são abertas três vezes ao ano no portal 
da FEB (febnet.org.br). 

O número de vagas é limitado e as inscrições são 
encerradas quando preenchidas as disponibilidades em 
cada período.

• Atividades em 2023: as inscrições ocorrerão nos 
seguintes períodos:

• 1º período: inscrições de 27/02 a 02/03, com início 
em 10/03.

• 2º período: inscrições de 05 a 08/06, com início 
em 15/06.

• 3º período: inscrições de 11 a 14/09, com início em 
25/09.

• Link de inscrições para EAD Espiritismo: 
http://eadfebnet.org.br/
• Contato: eadespiritismo@febnet.org.br

EaD Espiritismo

http://eadfebnet.org.br/ 
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O curso Mediunidade: Estudo e Prática tem como 
objetivo o estudo teórico e a prática da mediunidade, 
fundamentados na Codificação Kardequiana e nas obras 
subsidiárias. O estudo é voltado aos interessados em 
aprofundar seus conhecimentos sobre o intercâmbio 
mediúnico e em vivenciar a educação mediúnica, 
proporcionando momentos de preparação aos que 
pretendem integrar-se em grupos mediúnicos. Por 
assumir uma perspectiva teórico-prática, sugere-se que 
os participantes, ao ingressarem, tenham conhecimento 
básico dos princípios espíritas ou realizem estudos 
complementares nos demais cursos oferecidos.

• Dias e horários: quartas-feiras, das 19h45 às 22h; 
sábados, das 8h45 às 11h.

 • Atividades em 2023: os estudos serão realizados 
de forma presencial.

• Inscrições: serão realizadas presencialmente na 
sede da FEB em Brasília/DF, nos dias 11 e 12/02/2023, 
das 16h às 19h.

Sejam muito bem-vindos(as)!

Mediunidade: Estudo e Prática


