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Tema: Tradições Religiosas Ocidentais: Espiritismo

Objetivo: Compreender as características específicas do Espiritismo
Kardecista: Escritura Sagrada, Doutrina, Ritos, Festas, Ethos e Simbologia.

 Possíveis Respostas para o Pós-Morte.

 Allan Kardec

 Espiritismo.

 Atividades de Fixação
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Maomé viajou para essa cidade cavalgando um ser denominado Buraq:
animal branco, metade burro, metade mula, com asas. Nessa cidade,
Maomé subiu ao céu onde dialogou com Deus, Moisés e Jesus. No local
onde se acredita que Maomé subiu ao céu, foi construída a Cúpula da
Rocha.

1. Qual lugar sagrado do Islamismo está descrito acima? (Marque a alternativa
correta)

A. ( ) Caaba.
B. ( ) Medina.
C. ( ) Jerusalém.
D. ( ) Nazaré.
E. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores.



O que acontece com os 
seres humanos na hora 

da morte?
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Existem quatro possíveis respostas para a vida
após a morte:

1. Nada: A morte é o fim de tudo.

2. Ancestralidade: O ser volta aos
antepassados, aos ancestrais. Cada criança
que nasce é um ancestral que retorna
(Continuidade).

3. Ressurreição: A alma ressuscita para uma
vida nova. Noção de “Juízo Particular” e
“Juízo Final”.

4. Reencarnação: Ter carne de novo. Ou seja:
voltar a viver. A pessoa reencarna várias
vezes até atingir a perfeição.
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Espiritismo



• Doutrina cristã baseada na crença da existência de
um espírito que não necessita de corpo para
existir. A morte não existe. Somente o corpo
morre.

• O Espiritismo se consideram a 3a revelação:
Moisés (1ª) e Cristo (2ª).

• O espírito se desliga do corpo e fica no mundo
espiritual: estudando, avaliando suas últimas
reencarnações e se preparando para uma nova
reencarnação.

• O homem tem o livre-arbítrio para agir. Porém,
responde pelas consequências de suas ações.

Espiritismo

Jesus disse à Samaritana, no Poço 
de Jacó que “Deus deverá ser 

adorado em Espírito e Verdade”, 
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• O Espiritismo surgiu com os fenômenos chamados
“sessões de mesas girantes”. Grupos de pessoas se
reuniam em torno de uma mesa e, depois de
orações e evocações, as mesas e as cadeiras
pareciam ganhar vida.

• Allan Kardec - pseudônimo de Hippolyte Leon
Denizard Rivail (1804 - 1869) - começou a observar
e estudar esses fenômenos.

• Tomando como base a ideia da reencarnação,
fundou a doutrina espírita. O espiritismo de Allan
Kardec é, segundo sua obra “O Livro dos Espíritos”:
Filosofia, Ciência e Religião ao mesmo tempo.

Allan Kardec
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• Os espíritas não denominam seus livros
de sagrados. São livros que servem para
o estudo e aperfeiçoamento individual.

• Podemos citar cinco obras básicas
escritas por Allan Kardec:

1. Livro dos Espíritos (1857)
2. Livro dos Médiuns (1861)
3. Evangelho Segundo o Espiritismo (1864)
4. Céu e Inferno (1865).
5. A Gênese (1868).

Literatura Sagrada
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1. Como é conhecido o fundador do Espiritismo? (Marque a
alternativa correta)

A.( ) Allan Kardec.
B. ( ) Jesus Cristo.
C. ( ) Chico Xavier.
D.( ) Michel Faraday.
E. ( ) Hippolyte Leon Denizard Rivail.



11

• O Espiritismo possui alguns princípios
básicos, sendo eles:

1. Imortalidade da alma.

2. Pluralidade dos mundos habitados.

3. Reencarnação.

4. Existência de Deus.

5. Esquecimento do passado.

6. Comunicabilidade dos espíritos.

7. Fé entendida a partir da razão.

8. Lei da evolução.

9. Lei moral.

Princípios
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• Os seres humanos encontram-se num longo processo de
evolução que prossegue por reencarnações sucessivas. As
vidas passadas explicam nossa atual situação e condição
aqui na Terra (Lei do Carma).

• CARMA: Toda ação, boa ou má, recebe a devida
retribuição e o devido retorno. (Lei de Causa e Efeito).

• Nessa jornada, os espíritos passam por diversos mundos
habitados que se localizam em diferentes planos,
escalonados de acordo com os princípios evolutivos.

• Nesse sistema classificatório, a Terra se situa num nível
muito baixo: Planeta de expiação e aprendizado.

• Principal meio de expiar as faltas das vidas passadas e
aliviar as obrigações cármicas: a CARIDADE.

Carma
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• DEUS: Origem e o fim de tudo. É o Criador, causa
primária de todas as coisas e suprema perfeição

• PECADO ORIGINAL: o que existe é o pecado feito
pelo homem nas encarnações anteriores.

• CÉU: após uma longa série de reencarnações, o
homem atinge o estágio de puro espírito.

• PURGATORIO: A purificação das almas acontece
através das múltiplas reencarnações na terra; ou
noutro planeta.

• INFERNO: Um lugar de castigo eterno não existe.

Doutrina
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• ANJOS: são espíritos desencarnados que
chegaram ao grau máximo da perfeição.
Para os cristãos, judeus e mulçumanos,
anjos são espíritos que nunca encarnaram.

• DEMÔNIOS: espíritos maus e imperfeitos
que praticam o mal no espaço.

• ESPÍRITOS DESENCARNADOS: Além do
mundo corporal, habitação dos Espíritos
encarnados (seres humanos), existe o
mundo espiritual: habitação dos Espíritos
desencarnados. Eles estudam, trabalham e
desenvolvem diversas atividades no mundo
espiritual.

Doutrina
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O Ser Humano é composto de:
1. Alma.
2. Períspirito.
3. Corpo.
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• Allan Kardec, afirma que: Alma é um Espírito
encarnado. Ou seja, antes de se unir ao Corpo, a
Alma era um Espírito.

• Todas as almas foram criadas por Deus desde a
eternidade. Ou seja: preexistem aos corpos. Elas
devem evoluir rumo à perfeição, sem possibilidade
de retrocesso.

• Os Espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme
o grau de perfeição que tenham alcançado:

1. Espíritos Puros: Atingiram a perfeição máxima.
2. Bons Espíritos: O desejo do bem é o que predomina.
3. Espíritos Imperfeitos: Caracterizados pela

ignorância, desejo do mal e paixões inferiores.

Alma
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Períspirito
• Elemento intermediário entre corpo e Espírito.

• O períspirito também é conhecido como
“corpo fluídico dos Espíritos”.

• O períspirito se une ao corpo e ao Espírito
como envoltório semi-material.

• A morte é a destruição do envoltório grosseiro
(corpo físico).

• O Espírito conserva o segundo (períspirito) que
constitui para ele um corpo etéreo, invisível
para nós no estado normal. Mas, que pode se
tornar acidentalmente visível e mesmo
tangível; como sucede nos fenômenos das
aparições.
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• Invólucro em que a alma tem de entrar e se
purificar.

• O Corpo é temporário: necessário somente
nos primeiros estágios do progresso (infância
e adolescência da alma).

• Quando bem dirigido, o corpo auxilia o
Espírito no processo de evolução. Caso
contrário, será causa de fracasso em nossa
jornada.

• Não devemos desprezar o corpo, seja ele
perfeito ou não. Em cada existência
recebemos o veículo físico mais adequado
para nosso reajuste e evolução.

Corpo
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2. O que é a “Lei do Carma”? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Todas as ações são más e merecem punição.
B. ( ) Toda a ação, boa ou má, não recebe nenhuma retribuição ou retorno.
C. ( ) Somente a ação boa recebe a devida retribuição e o devido retorno.
D. ( ) Toda ação, boa ou má, recebe a devida retribuição e o devido retorno.
E. ( ) Somente a ação má recebe a devida retribuição e o devido retorno.



Jesus Cristo
• Livro dos Espíritos: “Jesus Cristo é o espírito mais puro que

veio a terra. É nosso maior guia e modelo a ser seguido”.

• Era um espírito como nós, mas com um grau de evolução
muito longe da nossa realidade. Porém, não somos
inferiores a ele. Se fossemos inferiores, isto causaria uma
distância muito grande entre Ele e nós.

• Não era necessário para Jesus encarnar no nosso planeta
terra. No entanto, Ele veio apenas por nós. Para consolidar
as leis divinas e passar seus ensinamentos em nível
terreno.

• A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a
evolução segura de todos os homens. Sua prática é a
solução para todos os problemas humanos.
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• Os espíritas acreditam que os espíritos
interferem na vida das pessoas e se
comunicam com elas através de Médiuns;
a quem recorrem para contar aos vivos
como estão, fazer revelações e dar
conselhos

• MEDIUNS: pessoas que falam ou escrevem
as mensagens que os espíritos enviam.

• Em hipótese alguma, o médium poderá
cobrar dinheiro, exigir ou aceitar qualquer
forma de recompensa (presentes, dádivas,
agrados, etc.) por suas atividades
mediúnicas.

Mediunidade



Reuniões mediúnicas
• Segundo Allan Kardec, as reuniões mediúnicas são

fundamentais para a aquisição de conhecimento a
respeito do mundo espiritual e dos seus habitantes.

• Elas incentivam o estudo e esclarecimento daqueles
que delas participam.

• Nessas sessões, os médiuns transmitem mensagens
de um espírito.

• PSICOGRAFIA: O Espírito controla a caneta do
médium e dessa forma se comunica com os vivos.

• São 3 tipos de “Reuniões Mediúnicas: Frívolas,
Experimentais e Instrutivas.
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• Os Passes combatem todos os tipos de enfermidade e
desconforto.

• O Passe é transmitido pelas mãos. Porém, também
pode ser feito pelo olhar e pelo sopro. Pode ser à
distância: por intermédio das irradiações mentais.

• O passe é dado individualmente por um dirigente ou
pelo médium, em transe, durante a sessão espírita. Seu
objetivo é afastar as influências negativas e transmitir
energia espiritual positiva ao interessado.

• Vale notar que a energia boa, a energia positiva, é
sempre pensada como sendo Luz: Quanto mais
evoluídos os espíritos, mais eles são portadores de luz.

Passe
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• Rito Fúnebre: Ocorre uma cerimônia na qual
são feitas preces. Não há o costume de se
usar velas e flores. O corpo pode ser
enterrado ou cremado. Não existe luto e a
vida dos familiares segue normalmente.
Procuram manter o equilíbrio para que o
espírito da pessoa que morreu possa se
encaminhar com tranquilidade.

• Sacerdócio: Não tem sacerdotes. Não adota
e nem usa em suas reuniões e em suas
práticas: altares, imagens, andores, velas,
procissões, sacramentos, concessões de
indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas
ou alucinógenas, incenso, fumo, etc.

Ritos Fúnebres e Sacerdócio
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• O Espiritismo preza pela simplicidade na
arquitetura dos “Centros Espíritas”. Eles
devem conter:

1. Uma sala ampla para as reuniões públicas e
palestras;

2. Salas, menores, para acolher crianças, jovens
e adultos; em dias e horários específicos.

3. Biblioteca e Livraria.

• O “Centro Espírita” é local de estudo, oração,
confraternização e auxílio ao próximo.
Portanto é, ao mesmo tempo, escola, templo,
lar e hospital de espíritos.

Espaço Sagrado
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3. O que são Médiuns? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Visitantes do Centro Espírita.
B. ( ) Pessoas que não falam nem escrevem as mensagens que os espíritos enviam.
C. ( ) Pessoas que falam ou escrevem as mensagens que os espíritos enviam.
D. ( ) Sacerdotes.
E. ( ) Pessoas que não conseguem se comunicar com os Espíritos e, por isso, apenas

observam as reuniões.
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Tema: Tradições Religiosas
Orientais: Budismo e Hinduísmo

Objetivo: Compreender as
características específicas do
Budismo e Hinduísmo: Escritura
Sagrada, Doutrina, Ritos, Festas,
Ethos e Simbologia.
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1. Quais são os três tipos de “Reuniões Mediúnicas”? (Marque a
alternativa correta)

A.( ) Frívolas, Experimentais e Instrutivas.
B. ( ) Frívolas, Exorcistas e Experimentais.
C. ( ) Frívolas, Exorcistas e Instrutivas.
D.( ) Frívolas, Espirituais e Exorcistas.
E. ( ) Frívolas, Experimentais e Espirituais.
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GABARITO

1 A

2 D

3 C

P/ CASA A


