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Espiritismo 

Espiritismo é uma luz 

Gloriosa, divina e forte, 

Que clareia toda a vida 

E ilumina além da morte. 

É uma fonte generosa 

De compreensão compassiva, 

Derramando em toda a parte 

 O conforto d’Água Viva. 

É o templo da Caridade 

Em que a Virtude oficia, 

E onde a benção da Bondade 

É flor de eternal alegria. 

 

 

 

É árvore verde e farta 

Nos caminhos da esperança, 

Toda aberta em flor e fruto 

De verdade e de bonança. 

É claridade bendita 

Do bem que aniquila o mal, 

O chamamento sublime 

Da Vida Espiritual. 

Se buscas o Espiritismo, 

Norteia-te em sua luz; 

Espiritismo é uma escola, 

E o Mestre Amado é Jesus. 

Casimiro Cunha 

Parnaso de Além Túmulo 



Se me amais, guardareis meus 
mandamentos. Rogarei ao Pai e ele 
vos dará um outro consolador que 
fique para sempre convosco; é o 
Espírito da verdade, que o mundo 
não pode receber, porque não o vê 
nem o conhece. Vós o conheceis 
porque permanece junto de vós e 
está em vós. 

 

João 14: 15 a 17 

Evangelho de João 



 

 

 

 

Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar 
agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará 
em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 

 
João, 16:12 a 13 

 



O Espiritismo realiza o que Jesus 
disse do Consolador prometido: 
conhecimento das coisas, fazendo 
com que o homem saíba donde 
vem, para onde vai e por que está 
na Terra; atrai para os 
verdadeiros princípios da lei de 
Deus e consola pela fé e pela 
esperança. 

Evangelho Segundo Espiritismo 

O Consolador Prometido 



1. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação  

2. A do Novo Testamento tem-na no Cristo 

3. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus 

As Revelações Divinas 



Conceito de Espiritismo 

O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de 
modo fácil. 

 

Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, 
em todas as épocas da Humanidade. 

 

O Evangelho segundo o espiritismo 

 
 



O que é o Espiritismo? 
 

A ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos e das 
suas relações com o mundo corporal. 
 
O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer 
filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter às bases fundamentais 
de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas, não é uma religião 
constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos e que, entre seus 
adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo-
sacerdote.  
 

Allan Kardec 



Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita 

 
"Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado como um triângulo 
de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra 
essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que a 
liga ao céu.“ 

 
Emmanuel, O consolador.   



É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos 
Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a 
Codificação Espírita:  

 

1. O Livro dos Espíritos (1857) 

2. O Livro dos Médiuns (1861) 

3. O Evangelho segundo o Espiritismo (1864) 

4. O Céu e o Inferno (1865) 

5. A Gênese (1868) 

A Codificação Espírita 



 Existência e unicidade de Deus 

 Existência e imortalidade do Espírito 

 Comunicação com os Espíritos  

 Defesa da reencarnação 

 Lei de progresso / Evolução 

 Pluralidade dos Mundos Habitados 

 

(referência LE introdução, item 6) 
 

Pontos Principais 



Deus, criador do Universo: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, 
oniciente, onipotente, soberanamente justo e bom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criou o Universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais.  

 



Existência e imortalidade do Espírito 

 

 

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres 
imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos Espíritos. O mundo 
espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a 
tudo. O mundo corporal é secundário; poderia deixar de existir, ou não ter 
jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita 



Comunicabilidade com os Espíritos 
 

Os próprios seres que se comunicam se 
designam a si mesmos pelo nome de 
Espíritos ou Gênios, declarando, 
alguns, pelo menos, terem pertencido 
a homens que viveram na Terra.  

As comunicações dos Espíritos com os 
homens são ocultas ou ostensivas. As 
ocultas se verificam pela influência 
boa ou má que exercem sobre nós, à 
nossa revelia. Cabe ao nosso juízo 
discernir as boas das más inspirações. 



Reencarnação 
 
Os Espíritos não ocupam perpetuamente a 
mesma categoria. Todos se melhoram, 
passando pelos diferentes graus de hierarquia 
espírita. Esta melhora se efetua por meio da 
encarnação/reencarnação, que é imposta a uns 
como expiação, a outros como missão. A vida 
material é uma prova que lhes cumpre sofrer 
repetidamente, até que hajam atingido a 
absoluta perfeição moral. 
 

A encarnação dos Espíritos se dá sempre na 
espécie humana; seria erro acreditar-se que a 
alma ou Espírito possa encarnar no corpo de 
um animal  



Lei de progresso / Evolução 

 

As diferentes existências corpóreas do Espírito são sempre progressivas 
e nunca regressivas; mas, a rapidez do seu progresso depende dos 
esforços que faça para chegar à perfeição. [...] Os Espíritos encarnados 
habitam os diferentes globos do Universo. Os não encarnados ou errantes 
não ocupam uma região determinada e circunscrita; estão por toda parte 
no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É 
toda uma população invisível, a mover-se em torno de nós 



Pluralidade dos Mundos Habitados 

Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há 
dezoito séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas 
palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que 
suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da 
injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos; agradecei a 
Deus, que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, 
não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que 
possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai.  

Espírito de Verdade 
 Revista Espirita, Maio 1864 



O Cristo Consolador 

Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu 
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e 

humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo 
e leve o meu fardo.  
 

Todos os sofrimentos: misérias, decepções, dores físicas,perda de seres 

amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na 
justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. ESE, Cap VI 

 

Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este 
o segundo. No Cristianismo encontram-se todas as verdades [...] Eis que do 

além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: “Irmãos! nada perece. 
Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade 
(falta de fé).” O Espírito de Verdade. (Paris, 1860.) 



Obrigado / Thank You 


