FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Livro IV – Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus
Módulo III – Os vícios e as virtudes

CONQUISTA E DESENVOLVIMENTO DE VIRTUDES
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OBJETIVOS

 EXPLICAR COMO ADQUIRIR E
DESENVOLVER VIRTUDES,
SEGUNDO A ORIENTAÇÃO
ESPÍRITA.
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A SUPREMA CONQUISTA
O homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério
oculto em seu seio;
que desce às profundezas oceânicas explorando seus pélagos e
abismos;
que sulca os ares, elevando-se às alturas em voos mais ousados que os
do condor e da águia;
que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do
infinitamente grande - o microcosmo e o macrocosmo – devassando
suas íntimas e secretas maravilhas;
que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas
densas; [...]
que apagou as distâncias, unindo os continentes através dos
mares e do espaço, pondo em contato cotidiano, raças, nações e
povos...; [...]
que já ergueu a ponta do véu que separa os dois planos – da
matéria e do Espírito - perscrutando os arcanos celestes;[...]
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A SUPREMA CONQUISTA
O homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas
horas; que é capaz de talar campos e searas em poucos
momentos; que é capaz de dizimar multidões, estendendo o
negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz
de vencer vícios vulgares e rasteiros como os do jogo, do
álcool, dos entorpecentes, do tabaco, etc!
O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, política e artes
várias não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno; tão
pouco, resolver os problemas da pobreza, da enfermidade e
da dor!
Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem
conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, ainda não
conseguiu domar e vencer sua próprias paixões.”
VINICIUS. Em torno do Mestre.
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O ESTUDO DAS VIRTUDES

IMPORTÂNCIA NA
DOUTRINA
ESPÍRITA

CONCEITO E
CLASSIFICAÇÃO

AQUISIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
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* CONSIDERAÇÕES INICIAIS *
• “A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas
as qualidades essenciais que constituem o homem de
bem.”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo, Cap. XVII, item 8.

• Desenvolvê-las e lapidá-las é tarefa de caráter
intransferível a que todos nós, sem exceção,
estamos compromissados, de forma consciente ou
não, nas sucessivas experiências reencarnatórias.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
• Na transição evolutiva em que se encontra nossa
casa planetária, estamos diante de elevado desafio –
conquistar e desenvolver valores morais – único
caminho para atingirmos a felicidade real e a
perfeição possível a que estamos destinados pela
Inteligência Suprema.
• Homem virtuoso é homem evangelizado que
cumpre, consequentemente, a Lei de Justiça de
Amor e de Caridade na sua maior pureza.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
De quais recursos podemos lançar mão
para melhor aproveitarmos as experiências
vividas, de forma que conquistemos as
virtudes necessárias para alcançarmos a
plenitude espiritual, a perfeição?
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
Busquemos
trabalhar nossa
Iluminação
Interior
aprofundando o
estudo do
Evangelho de
Jesus à luz do
conhecimento
Espírita e
encontraremos a
resposta a esta
questão.

Espíritos
criados
simples e
ignorantes

Múltiplas
experiências
evolutivas

Espírito
Iluminado

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
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Questões de O livro dos espíritos

114 – (Progressão dos Espíritos) - Os espíritos são bons ou
maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram?
“São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorandose, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior.”

115 – Entre os Espíritos, alguns foram criados bons e
outros maus?
“Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é,
sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de
esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à
perfeição, pelo conhecimento da verdade, [...].”
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES

“O conhecimento da Verdade liberta o ser humano das
ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual,
multiplicando-lhe as motivações em favor da
autoiluminação, graças a qual torna-se mais fácil a
ascensão aos páramos celestes.”
FRANCO, D.P. Impermanência e imortalidade. Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
EDUCAÇÃO
DA

Trajetória de
realizações
necessárias à
conquista de
valores
imprescindíveis
à elevação moral
do Espírito

VONTADE
EDUCAÇÃO

LIVRE

DE

ARBÍTRIO

SENTIMENTOS

EDUCAÇÃO
DO
INTELECTO

AUTO
CONHECIMENTO
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
1. EDUCAÇÃO DA VONTADE
Depende dos Espíritos apressarem o seu progresso rumo à
perfeição?
“Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e
submissão à vontade de Deus. [...]”
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 117.

“A vontade é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da
ação mental. A Divina Providência concedeu-a por auréola luminosa à
razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas
províncias obscuras do instinto.”
XAVIER, F.C. Pensamento e Vida. Cap. 2.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
“Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora de alta
sociedade sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu,
respondeu: Querer.
Uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos,
dos desapontamentos, das quedas e das humilhações
porque passamos na trajetória da existência.
A maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza
moral. Os vícios dominam-nos, a cólera arrebata-nos, o
ciúme consome-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho
cega-nos, o egoísmo envilece-nos. Dissimulamos a cada
passo, abafando a verdade, preterindo a justiça, pactuando
com a iniquidade. E tudo por que? – por fraqueza.”
VINÍCIUS. Nas pegadas do Mestre.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES

“É sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós
outros para que decidamos, por nós, quanto à
direção do próprio destino.”
XAVIER, F.C. VIEIRA, Waldo Vieira. O espírito da verdade.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
2. LIVRE-ARBÍTRIO
Questões de O livro dos espíritos

122 . “O livre-arbítrio se desenvolve a medida que o Espírito

adquire a consciência de si mesmo.”

121. Por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e
outros o do mal?
“Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou Espíritos maus; criouos simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para
o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade.”
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
123. Por que há Deus permitido que os Espíritos pudessem
seguir o caminho do mal?
“[...] A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que
Ele deixa a cada um, pois, assim cada um tem o mérito de
suas obras.”
872. O livre-arbítrio existe para ele (o homem) como
encarnado,[...] na faculdade de ceder ou de resistir aos
arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente
submetido.[...] Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem
culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem.[...]
Se assim não fosse, já não haveria para o homem
responsabilidade, nem, por conseguinte, bem, nem mal,
crimes ou virtudes.”
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
3. AUTOCONHECIMENTO
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se
melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal?
“Um sábio da antiguidade vos disse: Conhece-te a ti mesmo.”

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso
individual. Perquira a sua consciência aquele que se sinta
possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de
si os maus pendores.”
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 919.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
O objetivo do autoconhecimento é descobrirmos a nossa realidade
essencial, nossas conquistas reais, nossos pontos frágeis emocionais,
os valores que precisam ser revistos, qualidades que requerem
aprimoramento, hábitos infelizes que reclamam superação bem como
as necessárias atitudes que aguardam maior quota de maturidade do
Espírito.
Identificaremos o nosso lado “sombra”, ou seja, heranças ancestrais de
comportamentos equivocados, fruto do mau uso do livre-arbítrio, das
paixões desgovernadas, e as variadas desarmonias psicoemocionais
que procedem das imperfeições do Espírito.
Todavia, também, situaremos em nós, o nosso lado “luz”, reconhecendo
os valores já exercitados e amadurecidos em vidas transatas e,
aqueles que ainda exigem esforço de conquista e aprimoramento até
que nos facultem a conquista da necessária iluminação interior que
buscamos.

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
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4 - EDUCAÇÃO DO INTELECTO
Questões de O livro dos espíritos

127. Os Espíritos são criado iguais quanto às faculdades
intelectuais?
São criados iguais. [...] É preciso que o livre-arbítrio siga seu curso.

780.
O progresso moral acompanha sempre o progresso
intelectual?
É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente.”
a) Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral?
Fazendo que se compreenda o bem e o mal; o homem, então, pode escolher.
O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e
aumenta a responsabilidade dos atos.”
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
192. “[...] o Espírito deve progredir em ciência e em moralidade;
se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante
no outro para alcançar o topo da escala.”

“Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento,
burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes
de que, efetivamente, não podemos prescindir, se aspirarmos
à obtenção do conhecimento elevado.”
XAVIER, F.C. Palavras de Vida Eterna. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 121.

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
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5 - EDUCAÇÃO DE SENTIMENTOS
Questões de O livro dos espíritos

385. [...]“Os Espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para
se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos,
acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los
progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus
maus pendores.”

685-a. “Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual
a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a
educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à
educação moral pelos livros e sim à que consiste na arte de formar os
caracteres,[...].”
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
“A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer
surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício; de desenvolver sua
inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades [...].
Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento
simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais.”
RIVAIL, Hippolyte Léon Denizard. Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública (1828).

“Educar é disponibilizar ao ser humano possibilidades ao seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, psíquico, psicológico, moral, social,
estético e ecológico. [...] Educação é entendida como processo e
resultado, que jamais desconsidera a premissa de o homem se
transformar em pessoa melhor.”
MOURA, Marta Antunes. Educação e Instrução. Revista Reformador, Novembro de 2009.

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
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6. VIVÊNCIA DO AMOR
“Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude, à
virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio
a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e
amor fraterno a caridade.”
(2Pedro,1:5-7)

“Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se
ilumina e aformoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo
de suas próprias virtudes. [...] Todos temos necessidade de instrução e de
amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação.”
XAVIER, F.C. Pensamento e vida. Pelo Espírito Emmanuel, cap. 4.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
O homem no seu processo incessante de aperfeiçoamento, deve e necessita
utilizar-se das ferramentas que a Divina Bondade lhe oferece, a fim de fazer
brilhar o potencial de luz do seu Espírito.
Uma Fé inspiradora e ativa aliada a uma firmeza de vontade na busca da
elevação do Espírito, mobilizando esforço e disciplina na jornada do
autodescobrimento, à luz esclarecedora do conhecimento edificante, e,
alicerçado nos princípios nobres do Amor e na ação construtiva do Bem
comum, facultará a cada indivíduo a vitória sobre si mesmo, na conquista
definitiva das Virtudes.
A construção de um Ser virtuoso envolve o crescimento integral do Espírito,
em múltiplas experiências, para que tenha tempo e oportunidades de
trabalhar sua bagagem de conflitos interiores, de conduzir-se com
responsabilidade perante o desafio dos compromissos pretéritos, e de
lapidar suas habilidades e qualidades morais em florescimento.
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AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
VIRTUDES
“A aquisição e desenvolvimento das virtudes são entendidas
como necessidade evolutiva do Espírito, um meio para
regular os atos humanos, ordenar as paixões e guiar a
conduta humana, segundo os preceitos da razão, da moral
e da fé.
As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque são
especialmente marcadas por Deus, mas, porque souberam
aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado,
moral e intelectual, ao longo das reencarnações e das
experiências vividas no plano espiritual, após a morte do
corpo físico. Encontram-se muito distantes da santidade,
entretanto, revelam-se como Espíritos que [...] lutaram
outrora e triunfaram.”
MOURA, Marta Antunes. As virtudes essenciais. Revista Reformador, Janeiro de 2009.
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ATIVIDADE
 Dividir a turma em pequenos grupos,
entregando a cada, duas perguntas
relacionadas à aquisição e/ou
desenvolvimento de virtudes.
 As perguntas devem ser lidas e analisadas
pelos participantes, e respondidas com
base nos conteúdos do Roteiro.

 Ouvir as conclusões, esclarecendo pontos,
se necessário.

