
O ESTUDO e as relações 
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“OUTRO”.
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Sobre ESTUDO: Sobre ESTUDO: 
um exemplo a ser seguido.

Quem sou eu?



Tornou-se um autodidata sério e competente.

Não fumava, era quase exclusivamente 
vegetariano e não fazia uso de bebidas 
fermentadas. Encontrava na água a sua 
bebida ideal.

Era seu hábito olhar com interesse, para os livros expostos 
nas livrarias. Um dia, ainda com dezoito anos, despertou para 
uma obra de título inusitado. Era, de Allan Kardec. Dispondo 
do dinheiro necessário, comprou-o e, recolhendo-se O Livro 
dos Espíritos imediatamente ao lar entregou-se com avidez à 
leitura.



O próprio disse: "Nesse livro 
encontrei a solução 
completa e lógica, acerca do 
problema universal.
convicção tornou
teoria espírita dissipou a minha 
indiferença ".

O próprio disse: "Nesse livro 
encontrei a solução clara, 
completa e lógica, acerca do 
problema universal. A minha 
convicção tornou-se firme. A 
teoria espírita dissipou a minha 
indiferença e as minhas dúvidas".

Diante dos obstáculos: 
"Coragem
espírito de Jeanne 
sempre contigo para te 
sustentar e inspirar. Jamais 
estarás só. Meios lhe serão 
dados em tempo para bem 
cumprires a tua obra".

Diante dos obstáculos: 
"Coragem, amigo - disse-lhe o 
espírito de Jeanne - estaremos 
sempre contigo para te 
sustentar e inspirar. Jamais 
estarás só. Meios lhe serão 
dados em tempo para bem 
cumprires a tua obra".

Em 2 de Novembro de 1.882, dia de Finados, a manifestação, Em 2 de Novembro de 1.882, dia de Finados, a manifestação, 
pela primeira vez, daquele Espírito que, durante meio século, 
haveria de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai 
espiritual - Jerônimo de Praga - que lhe disse: "Vai meu filho, 
pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para 
te sustentar".



“Mediante o estudo, a ação ou 
a reflexão, mais aumenta a sua 
capacidade e conquista ... “
(Eurípedes Barsanulfo, IDEAL ESPÍRITA).



Não acrediteis, porém, no 
fim do mundo material. 
[...]

De mundo de expiação, a Terra se mudará 
um dia em mundo ditoso e habitá-lo será 
uma recompensa, em vez de ser uma 
punição. O reinado do bem sucederá ao 
reinado do mal.

Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso se 
faz que somente a povoem Espíritos bons, encarnados 
e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem.  
SERÁ QUE JÁ ASPIRAMOS SOMENTE O BEM?

A MINHA PRIMEIRA INICIAÇÃO NO ESPIRITISMO



O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra.
Ele reformará a legislação ainda tão freqüentemente contrária às leis 
divinas;  retificará os erros da História; 
restaurará a religião do Cristo, que se tornou, nas mãos dos padres, 
objeto de comércio e de tráfico vil; 
instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração 
e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina, ou 
nos degraus de um altar. 
Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns 
homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem 
ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, 
sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais 

sagrados direitos da Humanidade. (Um Espírito).

15 de abril de 1860 (Marselha; médium: Sr. Jorge Genouillat) (Comunicação 
transmitida pelo Sr. Brion Dorgeval) .





SOBRE O ENSINAMENTO ESPÍRITA



Importância do ESTUDO da DE para o progresso 
individual e coletivo 

• O ESTUDO é:
•

•

•

• O ESTUDO é:
• Necessário em 

qualquer mister;

• Impostergável para o 
aprimoramento 
humano;

• Valioso para a maior 
integração do 
indivíduo nos 
objetivos a que se 
vincula.

• Indispensável para a 

•

•

• Indispensável para a 
iluminação interior;

• Diretriz de segurança e 
veículo de libertação 
íntima;

• Ninguém poderá 
vincular-se à Doutrina 
sem conhecer as razões 
preponderantes da 
existência espiritual;

Joanna de Ângelis -Celeiro de Bênçãos, p.21 a23)



Importância para o progresso individual e coletivoImportância para o progresso individual e coletivo

• Importante antes de 

•

coordenadas para maior 

-

• Importante antes de 
qualquer realização de 
programas e projetos.

• O estudo fornece as 
coordenadas para maior 
penetração da tarefa 
buscada: seja a de 
ajudar, seja a de ajudar-
se.



Estudar passa a ser:

Passada a fase de 

O 

F

M

Passada a fase de despertamento e 

assumida a condição de espírita 

professo, estudar passa a ser:

O dever da própria consciência;

Forma de penetrar no conteúdo 

libertador;

Meio de vincular-se aos bons Espíritos.



O Estudo e nossas 
mudanças íntimas



Tipos de estudantes da Doutrina







Se não estudamos, não aprendemos e se 
aprendemos, não compreendemos!

Pestalozzi vigiava a si mesmo, 
estudando suas próprias 
falhas.  E, ao estudá-las 
chegou ao ponto crucial que 
também chegou Rousseau: a 
linha limite entre liberdade e 
obediência.

Estudo, introspecção, reflexão, vigilância e 
ação



No modelo de estudo da escola 
pestalozziana o clima era de 

cooperação e amizade fraterna.

Será que os nossos ESDES 
desenvolvem esse clima para 

promover as boas relações e a 
integração na casa?

? ?? ?



Entre os que adotam as idéias espíritas, há, como sabeis, três categorias 
bem distintas: 

1ª - Os que crêem pura e simplesmente nos fenômenos das 
manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma 
conseqüência moral; 

2ª) - Os que vêem o lado moral, mas o aplicam aos outros e 
não a si próprios;

3ª) - Os que aceitam para si mesmos todas as conseqüências 
da Doutrina, e que praticam ou se esforçam por praticar a sua 
moral. 

Estes, vós bem o sabeis, são os verdadeiros espíritas, os 
espíritas cristãos. (Viagem Espírita AK pag 52 e 53)



Ora, o que reza esta moral? Amai-

vos uns aos outros; perdoai aos vossos 
inimigos; retribuí o mal com o bem; 
não tenhais ódio, nem rancor, nem 
animosidade, nem inveja, nem ciúme; 
sede severos para convosco mesmos e 
indulgentes para com os outros. Tais 
devem ser os sentimentos de um 
verdadeiro espírita, daquele que vê o 
fundo e não a forma, que põe o 
Espírito acima da matéria; este pode 
ter inimigos, mas não é inimigo de 
ninguém, pois não deseja o mal a 
ninguém e, com mais forte razão, não 
procura fazer o mal a quem quer que 

seja. 



Como vedes, senhores, 
não faltam pedras em 
meu caminho; passo por 
elas, mesmo sobre as 
maiores. Se se conhecesse 
a verdadeira causa de 
certas antipatias e de 
certos afastamentos, 
muitas surpresas se 
apresentariam. 



Sob a ótica do “OUTRO”

Páginas 108 a 111

JESUS instituiu o “outro” nas 
relações humanas.  E, quando 
aparece o outro como os mesmos 
deveres  e direitos que qualquer 
um, surge a ética.

JESUS, aos instituir o espaço ético nas 
relações humanas, não se referiu a 
POUCOS entre MUITOS, mas a uma nova 
forma de convivência que deveria ser 
compartilhada por todos os humanos, 
independente de cultura.



JESUS nos falou de uma maneira de 
conviver; Nos falou do RESPEITO e da 
aceitação do OUTRO, ou seja, da 
convivência no AMOR, espaço legítimo da 
convivência ÉTICA.

JESUS nos falou de JUSTIÇA exortando a 
solidariedade, pois onde há CARÊNCIA, 
não existe ÉTICA.

A ética do amor é que EXPANDE o espaço 
relacional, pois não se limita às 
particularidades de uma cultura.
A ÉTICA não é imposta. Se imposta, como 
um desejo alheio, é TIRANIA.



PENSAR sobre as conseqüências dos nossos atos. 
Sem reflexão não há responsabilidade e nem ação
de mudança.



O QUE O ESTUDO E O CONHECIMENTO DA DOUTRINA
ESPÍRITA VÊM FAZENDO COM VOCÊ?
O QUE O ESTUDO E O CONHECIMENTO DA DOUTRINA
ESPÍRITA VÊM FAZENDO COM VOCÊ?

QUE TRANSFORMAÇÃOES CONCRETAS
JÁ SÃO VISÍVEIS EM VOCÊ, POR VOCÊ?

QUE TRANSFORMAÇÃOES 
CONCRETAS JÁ SÃO VISÍVEIS 
EM VOCÊ E PERCEBIDAS 
PELOS OUTROS?



MUITO OBRIGADA


