MARCIANO
DE BRITO

ÉTICA NA LITERATURA 14/09/2020
ENSINO
RELIGIOSO SAGRADA DO ESPIRITISMO
KARDECISTA.

ROTEIRO DE AULA
Tema: Ética na Literatura Sagrada do Espiritismo Kardecista.
Objetivo: Reconhecer, na literatura sagrada do Espiritismo Kardecista,
ensinamentos relacionados ao modo de ser e viver; além de elementos da
doutrina e história.
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➢
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Princípios do Espiritismo.
Literatura do Espiritismo.
A Questão Ética no Espiritismo.
Atividade Complementar.
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•

Doutrina cristã baseada na crença de que o
espírito não necessita de corpo para existir.

•

Para esta religião, a morte não existe. Somente
o corpo morre. O espírito se desliga do corpo
e fica no mundo espiritual: estudando,
avaliando suas últimas reencarnações; e se
preparando para uma nova reencarnação.

•

Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas
forem
necessárias
ao
seu
próprio
aprimoramento, mas nunca regridem.

•

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

Espiritismo
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• Eixo principal: crença na reencarnação.

Espiritismo Kardecista

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

Moisés

• O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus:

Jesus disse à Samaritana, no Poço
de Jacó que “Deus deverá ser
adorado em Espírito e Verdade”,

Se vós me amais, guardai meus mandamentos; e eu
pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador,
afim de que fique eternamente convosco: – O Espírito
de Verdade, que o mundo não pode receber, porque
não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós,
conhecê-lo-eis porque permanecerá convosco e estará
em vós. -Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito,
que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará
todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos
tenho dito.
(João 14, 15-17.26).
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• 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

A Casa de MOZART em Júpiter
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Allan Kardec
• 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. Kardec
escreveu uma série de livros sobre as
experiências mediúnicas que estudou.

• Tomando como base a ideia da reencarnação,
fundou a doutrina espírita.
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Literatura Sagrada
• 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.
2.
3.
4.
5.

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

Chico Xavier
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Livro dos Espíritos

• Contém os princípios doutrinários do Espiritismo
Kardecista. São 1018 perguntas feitas aos Espíritos.
Obtendo, de diversos médiuns, respostas claras.
• É dividido em quatro grandes partes:
1. Causas Primeiras: Deus, Universo, Criação e
Princípio Vital.
2. Mundo dos Espíritos: Imortalidade da Alma,
Natureza dos Espíritos, Reencarnação.
3. Leis Morais: Jesus é o modelo da perfeição moral
para a Humanidade.

4. Esperanças e Consolações: Análise das penas e
gozos terrestres e futuro.
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Ética da Caridade.

• Jesus Cristo é visto como a maior
entidade já encarnada.

• Kardec
considera
seu
maior
mandamento, o “Amor ao Próximo”, a
virtude suprema.
• Exige-se que tanto os vivos como os
mortos respeitem esse mandamento.
• Isso explica o conhecido interesse que
demonstram os espíritas por obras
assistenciais, como: asilos, albergues,
orfanatos, hospitais etc.
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• Qual o verdadeiro sentido da palavra
caridade, como a entendia Jesus?
“Benevolência para com todos, indulgência
para as imperfeições dos outros, perdão das
ofensas.”
(KARDEC, Allan. Livro dos Espíritos, 886)

• Que se deve pensar da esmola?
“Condenando-se a pedir esmola, o
homem se degrada física e
moralmente: embrutece-se. Uma
sociedade que se baseie na lei de
Deus e na justiça deve prover à vida
do fraco, sem que haja para ele
humilhação. Deve assegurar a
existência dos que não podem
trabalhar, sem lhes deixar a vida à
mercê do acaso e da boa vontade
de alguns.”
(KARDEC, Allan. Livro dos Espíritos, 888)
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• 888 a) Dar-se-á reproveis a esmola?

“Não; o que merece reprovação não é a
esmola, mas a maneira por que
habitualmente é dada. O homem de bem,
que compreende a caridade de acordo com
Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem
esperar que este lhe estenda a mão.
• KARDEC, Allan. Livro dos Espíritos, 888 a
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Direito de Propriedade

• Qual o primeiro de todos os direitos naturais do
homem?
“O de viver. Por isso é que ninguém tem o de
atentar contra a vida de seu semelhante, nem de
fazer o que quer que possa comprometer-lhe a
existência corporal.”
• O direito de viver dá ao homem o de acumular
bens que lhe permitam repousar quando não
mais possa trabalhar?
“Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a
abelha, por meio de um trabalho honesto, e não
como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o
exemplo de previdência.”

(KARDEC, Allan. Livro dos Espíritos, 880.881)
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Direito de Propriedade
• É natural o desejo de possuir?

“Sim, mas quando o homem deseja
possuir para si somente e para sua
satisfação pessoal, o que há é egoísmo.”
(KARDEC, Allan. Livro dos Espíritos, 883)
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ATIVIDADE
1. Qual é a “Virtude Suprema”, segundo a doutrina do Espiritismo Kardecista?
(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Perdão
B. ( ) Silêncio.
C. ( ) Amor ao próximo: Caridade.

D. ( ) Meditação.
E. ( ) Submissão a Deus.
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NA PRÓXIMA AULA

Tema: Dimensão Ética
na Literatura Sagrada
das Tradições Religiosas
Orientais.
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