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“Eis aí o que é educação. O primeiro cão é da mesma raça e idade 

que o segundo. Foi tratado e alimentado em idênticas condições. 

A diferença entre eles é que um foi educado, e o outro não”.  
Licurgo 

A diferença entre um sábio e um ignorante; entre 

o bom e o mau; o santo e o criminoso; o justo e o 

ímpio – nada mais é que o efeito da educação.  



 

Allan Kardec 

Obras Póstumas, Credo Espírita 



Principal finalidade da 

Educação: EVOLUIR. 



EMOÇÕES SENTIMENTO

S 











São automáticas, 

predominantemente 

inconscientes, as quais não 

conseguimos controlar. 

São reações complexas 

produzidas pelo cerebro diante 

de um estímulo externo ou 

interno. 

São as percepções consciente das 

emoções. 

É o resultado da soma: 

emoção + pensamento 

EMOÇÕES SENTIMENTOS 



Quais as reações que as emoções 

provocam em nós? 





Os sentimentos são uma realidade humana 

que —para o bem ou para o mal—com uma 

força poderosa, impulsiona nossas ações 

cotidianas, . 



Assim também são nossos 

sentimentos!  







Somos o que 

sentimos! 







EDUCAR PARA A PLENITUDE 



Toda edificação necessita de bases 

sólidas para não colapsar. 









O ESPIRITISMO proporciona:  
“(...) o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba donde vem, para 

onde vai e por que está na Terra (...)” - Allan Kardec 

 De onde eu vim? 

Para onde vou? 

 Porque estou aqui? 





Conhecimento sem ação Conhecimento Vão 

Ação sem conhecimento Ação cega  

Conhecimento com ação 

 
Conhecimento útil 
Ação direcionada 

 



 

SER 

INTEGRAL 







“Fazei ao 
outro o que 
gostaria que 
o outro vos 

fizesse.” 

REGRA ÁUREA: 
ENSINAMENTO DE JESUS 











EXERCÍCIO DA FALA SENSÍVEL 









O HOMEM DE BEM  
(Cap. XVII – Sede Perfeitos, E.S.E) 



Reconhece-se o 

verdadeiro espírita pela 

sua transformação moral 

e pelos esforços que 

emprega para domar 

suas inclinações más. 
 

(E.S.E. cap. XVII, item 4) 

OS BONS ESPÍRITAS  
(Cap. XVII – Sede Perfeitos, E.S.E) 



CONSIDERACIONES 

FINALES: 



“Seja você o cambio que deseja ver 

no mundo”.  
Gandhi 







MUITO OBRIGADA!!!! 


