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ROTEIRO DE AULA
Tema: Lideranças Religiosas do Ocidente: Espiritismo Kardecista

Objetivo:
• Conhecer as principais lideranças do Espiritismo Kardecista.
• Destacar as pessoas mais influentes do Espiritismo Kardecista em áreas como:
conhecimento teológico, “testemunho” de vida; entre outras dimensões das
sociedades.





Princípios do Espiritismo Kardecista.
Organização do Espiritismo Kardecista.
Chico Xavier.
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

3

• 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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• O Espiritismo não possui hierarquia
sacerdotal; nem adota em suas
reuniões e em suas práticas: altares,
imagens, ou quaisquer outros objetos,
rituais ou formas de culto exterior.

• A organização do Espiritismo, num
primeiro plano, se dá por meio de
associações denominadas: Centro
Espírita, Casa Espírita, ou Grupo
Espírita.
• As funções dos membros nas Casas
Espíritas são estipuladas pelo Estatuto
e Convenções da Entidade.
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• As funções estão organizadas em
duas partes:

1. Administração: Conselho diretor,
Conselho
fiscal,
Presidente,
Secretário e Tesoureiro; eleitos pela
assembleia de membros associados.
2. Doutrinal/Religiosa:
Conselho,
eleito
pela
assembleia
dos
associados,
dirigido por
um
presidente, que por sua vez, escolhe
os dirigentes dos setores de estudos
e práticas Espíritas da Entidade.

8

Atividades de um Centro Espírita
• Reuniões Públicas: Abertas ao público em geral. Nelas,
há palestras. No entanto, nessas reuniões também
podem haver atividades como: Passe e Atendimento
Fraterno.

• Evangelização (ou Educação) Espírita: Aulas e
atividades com crianças e adolescentes, cujo conteúdo
é o ensino da visão espírita sobre: Deus, Prece, Jesus e
seus ensinamentos, etc.
• Mocidade Espírita (ou Juventude Espírita): Grupo de
jovens que se reúne semanalmente para estudar o
Espiritismo, realizar tarefas assistenciais e conviver de
forma sadia.
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Atividades de um Centro Espírita

• Reuniões de Educação Mediúnica: É
recomendado que estas reuniões sejam
fechadas ao público; abertas somente a
pessoas que estejam preparadas para
participar. Espíritos são trazidos nestas
reuniões, com o objetivo de tratamento
pelos presentes no Plano Físico e no Plano
Espiritual. Nesses encontros espíritos
considerados superiores também passam
mensagens de esperança e bom ânimo
para os presentes.
• Reuniões de Assistência Espiritual: São
semelhantes às reuniões de Educação
Mediúnica, porém, fechadas ao público.
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Atividades de um Centro Espírita

• Reuniões/Sessões de Tratamento:
Acontecem geralmente no mesmo dia
das reuniões públicas; mas, em local
isolado do local das palestras. Nelas, os
“Médiuns de Cura” atuam no chamado
"Receituário Mediúnico“. Nesta reunião
também podem ser realizadas cirurgias
espirituais.
• Trabalhos Assistenciais: Atividades de
cunho assistencialista em creches, lares
para órfãos, asilos, etc. Também são
promovidas campanhas de arrecadação
de alimentos. Alguns centro fundaram
creches com atendimentos gratuitos
e/ou fornecem cursos educacionais e
profissionalizantes.
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• A atuação de homens e mulheres é
realizada em perfeita condição de
igualdade, sem discriminação de sexo.
• O Espiritismo ensina que o espírito, no
decorrer das múltiplas existências
(encarnações), pode ocupar um corpo
masculino ou feminino: o importante é a
aquisição de experiências.

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

• A prática espírita é realizada com
simplicidade, sem nenhum culto exterior,
dentro do princípio cristão de que Deus
deve ser adorado em espírito e verdade.
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Chico Xavier

• Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2
de abril de 1910. Ficou órfão de mãe quando tinha
cinco anos de idade. Incapaz de criar os nove filhos,
seu pai distribuiu os 9 irmãos entre parentes.

• Por dois anos, Francisco foi criado pela madrinha:
uma pessoa cruel que o vestia de menina e batia
nele diariamente sob a alegação de que o menino
tinha o diabo no corpo.
• Os únicos momentos de paz que tinha eram os
diálogos com o espírito de sua mãe; com quem se
comunicava desde os cinco anos de idade. Várias
vezes ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um
anjo para reunir toda a família. A segunda esposa
de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve
mais cinco filhos.
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• Chico Xavier passou a ter sonhos. Durante a noite se
levantava agitado e conversava com os espíritos. De
manhã, contava seus sonhos a sua família. O pai
resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos que foi
taxativo: ninguém volta a conversar depois da morte.
• Em 1927 uma de suas irmãs ficou doente. Um casal
de espíritas, reunido com sua família, realizaram a
primeira sessão espírita em sua casa. Na mesa,
estavam dois livros: "O Evangelho Segundo o
Espiritismo" e o "O Livro dos Espíritos“.
• Ouviu de sua mãe: "Meu filho, os livros a nossa
frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra
com seus deveres e em breve a bondade divina nos
permitirá mostrar a você seus novos caminhos".
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• Em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação
pública de serviço mediúnico. Seu primeiro livro
psicografado foi publicado em 1931. Ao todo, psicografou
451 livros e milhares de cartas.
• Em 5 de janeiro de 1959 mudou-se para Uberaba (MG). Aos
sábados visitava lares carentes, levando sua alegre presença
amiga. A cidade de Uberaba, transformou-se num polo de
atração de inúmeros visitantes: do Brasil e do exterior.

• Os direitos autorais de seus livros são cedidos
gratuitamente às editoras espíritas e outras entidades. Ele
não cobrava por sua atividade mediúnica. Sempre viveu às
custas do seu trabalho como operário balconista e modesto
funcionário público.
• Chico Xavier faleceu em Uberaba no dia 30 de junho de
2002. Num dia em que o Brasil estava em festa, como
desejava que fosse.
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Atividade de Classe

1. Não é um princípio do Espiritismo Kardecista: (Marque a alternativa correta)
A.
B.
C.
D.
E.

( ) Mortalidade da alma.
( ) Pluralidade dos mundos habitados.
( ) Reencarnação.
( ) Existência de Deus.
( ) Comunicabilidade dos espíritos.
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

Lideranças
Oriente.

Religiosas

do
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