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POR QUE PREGAR...POR QUE PREGAR...
O QUE..O QUE..
COMO...COMO...
QUEM (REQUISITOS)...QUEM (REQUISITOS)...
RESPONSABILIDADE...RESPONSABILIDADE...

REFLEXÕES INICIAIS...REFLEXÕES INICIAIS...



  

REFLEXÕES INICIAIS...REFLEXÕES INICIAIS...

““Ide e pregai a palavra divina.Ide e pregai a palavra divina. É  É 
chegada a hora em que deveis chegada a hora em que deveis 

sacrificarsacrificar à sua propagação os vossos  à sua propagação os vossos 
hábitos, os vossos trabalhos, as vossas hábitos, os vossos trabalhos, as vossas 

ocupações fúteis. ocupações fúteis. Ide e pregaiIde e pregai. . 
Convosco estão os Espíritos elevados.”Convosco estão os Espíritos elevados.”  

((Erasto – E S E - Cap. 20 -  Missão dos Espíritas.Erasto – E S E - Cap. 20 -  Missão dos Espíritas. ) )  



Ou ?Ou ?



 
 
 
 
 

““Se não sei onde Se não sei onde 
quero chegar, quero chegar, 

qualquer caminho é qualquer caminho é 
um caminho válido”.um caminho válido”.

(Autor Desconhecido)(Autor Desconhecido)

REFLEXÕES INICIAIS...REFLEXÕES INICIAIS...



  

Qual o objetivo da Qual o objetivo da 
Doutrina Espírita?Doutrina Espírita?

REFLEXÕES INICIAIS...REFLEXÕES INICIAIS...



    

""Não esqueçais que o fim Não esqueçais que o fim 

essencial, essencial, exclusivoexclusivo, do , do 

Espiritismo é a Espiritismo é a vossa vossa 

melhoramelhora””

Allan Kardec
Livro dos Médiuns - cap. XXVI - item 292 - q. 22.

REFLEXÕES INICIAIS...REFLEXÕES INICIAIS...



  

FUNÇÕESFUNÇÕES DO CENTRO ESPÍRITA DO CENTRO ESPÍRITA

Os Centros Espíritas têm por 
atividades básicas:

Orientação ao Centro Espírita – CFN -FEBOrientação ao Centro Espírita – CFN -FEB

• Realizar Palestras Públicas 
destinadas ao público em geral,
nas quais são desenvolvidos temas 
abordados à luz da Doutrina
Espírita;



  

PALESTRA PÚBLICA: CONCEITOCONCEITO

      É uma reunião pública, na qual são 
realizadas palestras ou conferências
sobre temas relacionados com a 
Doutrina Espírita, voltadas a atenderatender 
aos interesses da população em suas 

necessidades de esclarecimento e esclarecimento e 
consolaçãoconsolação.

Orientação ao Centro Espírita - CFN -FEBOrientação ao Centro Espírita - CFN -FEB



  

PALESTRA PÚBLICA: FINALIDADEFINALIDADE

            O propósito desta reunião é a O propósito desta reunião é a 
divulgação da Doutrina Espíritadivulgação da Doutrina Espírita em em
seus aspectos seus aspectos científico, filosófico e científico, filosófico e 
religiosoreligioso, sempre que possível, de, sempre que possível, de
forma integrada.forma integrada.

Orientação ao Centro Espírita - CFN -FEBOrientação ao Centro Espírita - CFN -FEB



  

O USO DA O USO DA 
PALAVRAPALAVRA



  

““Não saia da vossa boca Não saia da vossa boca 
nenhuma palavra torpe, mas só nenhuma palavra torpe, mas só 
a que a que for boafor boa para promover a  para promover a 
edificação, para que dê graça edificação, para que dê graça 

aos que a ouvem.”aos que a ouvem.”  

 Paulo. (E Paulo. (EFÉSIOSFÉSIOS, 4:29.), 4:29.)

O USO DA PALAVRAO USO DA PALAVRA



                    A gíria, os conceitos de duplo A gíria, os conceitos de duplo 
sentido, as expressões chãs, sentido, as expressões chãs, 
conduzem ao conduzem ao deterioramentodeterioramento das  das 
relações, à agressividade, ao relações, à agressividade, ao 
primitivismo. primitivismo. 

Joanna de ÂngelisJoanna de Ângelis  
- - Momentos de Iluminação – cap. 4Momentos de Iluminação – cap. 4

O USO DA PALAVRAO USO DA PALAVRA



            Somos obviamente responsáveis Somos obviamente responsáveis 
pelos bens materiais de que nos pelos bens materiais de que nos 
apropriemos indebitamente. apropriemos indebitamente. 
            Outro tanto acontece quando Outro tanto acontece quando 
dilapidamos fé e otimismodilapidamos fé e otimismo, esperança , esperança 
e coragem nos corações alheios.e coragem nos corações alheios.

Emmanuel - Bênção de Paz – cap. 24Emmanuel - Bênção de Paz – cap. 24

RESPONSABILIDADE DA PALAVRARESPONSABILIDADE DA PALAVRA



A A palavra vibra no alicercepalavra vibra no alicerce de todos os  de todos os 
malesmales e de todos os  e de todos os bensbens do mundo. do mundo.

Falando, o professor alça a mente dos Falando, o professor alça a mente dos 
aprendizes às culminâncias da aprendizes às culminâncias da 

educação, e, falando, o malfeitor educação, e, falando, o malfeitor 
arroja os companheiros para o fojo do arroja os companheiros para o fojo do 

crime.crime.
  Emmanuel - Seara dos Médiuns – cap. PalavraEmmanuel - Seara dos Médiuns – cap. Palavra

O USO DA PALAVRAO USO DA PALAVRA



  

RESPONSABILIDADERESPONSABILIDADE

                  Em todas as reflexões, Em todas as reflexões, 
ponderações, ponderações, falasfalas  e atitudes  e atitudes 
coloquem os nossos irmãos coloquem os nossos irmãos o amor o amor 
como a cobertura perfeitacomo a cobertura perfeita  a refazer  a refazer 
os ajustes necessários para a os ajustes necessários para a 
convivência pacífica na obra do convivência pacífica na obra do 
Cristo.Cristo.

Seara Bendita - Osvaldo Mello (p. 214-216)Seara Bendita - Osvaldo Mello (p. 214-216)



  

EFEITOS NA EFEITOS NA 
PLATÉIA: PLATÉIA: Ação Ação 

PsicoterapêuticaPsicoterapêutica



  

EFEITOS NA PLATÉIAEFEITOS NA PLATÉIA

          O orador é O orador é responsávelresponsável pelas  pelas 
imagens mentaisimagens mentais que plasme  que plasme 
nas mentes que o ouvem.nas mentes que o ouvem.
Conduta Espírita. Espírito André Luiz. p. 25Conduta Espírita. Espírito André Luiz. p. 25



  

As reações dos presentesAs reações dos presentes

Mais que um aprendizado, ouvir Mais que um aprendizado, ouvir 
atenciosamente uma palestra evangélico-atenciosamente uma palestra evangélico-

doutrinária, significa realizar doutrinária, significa realizar profunda profunda 
avaliação da vidaavaliação da vida..

Ver: Livro Na Seara do Bem.Ver: Livro Na Seara do Bem.
FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito 

Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  
1997. cap. 13.1997. cap. 13.



  

EFEITOS NA PLATÉIAEFEITOS NA PLATÉIA

          Necessário, pois, não apenas o Necessário, pois, não apenas o 
estudo mas a vivência dos postulados estudo mas a vivência dos postulados 
abraçados.abraçados.

          Se suas palavras provierem do Se suas palavras provierem do 
coração, das suas experiências e coração, das suas experiências e 
vivências, acrescidas dos recursos vivências, acrescidas dos recursos 
intelectivos, a mensagem  tocará e intelectivos, a mensagem  tocará e 
sensibilizarásensibilizará a platéia.  a platéia. 

Livro: Na Seara do Bem – p. 67-68Livro: Na Seara do Bem – p. 67-68



  

Estamos falando para os Espíritos ...Estamos falando para os Espíritos ...

Ver: Livro Na Seara do Bem.Ver: Livro Na Seara do Bem.
FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito 

Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  
1997. cap. 15.1997. cap. 15.



  

O QUE FALAR...O QUE FALAR...



  

-  Visão sempre otimista e edificadora;Visão sempre otimista e edificadora;

O QUE FALARO QUE FALAR

- Esclarecimento e consolo;- Esclarecimento e consolo;

- Jamais atacar pessoas ou - Jamais atacar pessoas ou 

instituições;instituições;



  

- Sempre promover o Bem;- Sempre promover o Bem;

- Estimular a renovação moral;- Estimular a renovação moral;

- Não entrar em polêmicas inúteis e - Não entrar em polêmicas inúteis e 

improdutivas.improdutivas.

O QUE FALARO QUE FALAR



  

““aprendemos através do amor aprendemos através do amor 

ou pela dor...”ou pela dor...”

“ninguém sofre por acaso...”“ninguém sofre por acaso...”

“nós somos os mais “nós somos os mais 

necessitados...”necessitados...”

O QUE FALAR ... O QUE FALAR ... chavõeschavões..



  

          A A verdadeverdade  deve ser dita, no entanto,  deve ser dita, no entanto, 
(...) deve ser, em muitas circunstâncias, (...) deve ser, em muitas circunstâncias, 
dosada...dosada...

          E mesmo dosando-a, utilizemos de E mesmo dosando-a, utilizemos de 
técnicas atuais da técnicas atuais da crítica sensata crítica sensata 
conciliada com a indulgênciaconciliada com a indulgência. . 

          A denúncia pode ser feita A denúncia pode ser feita realçando o realçando o 
bembem, a correção, sem que haja destaque , a correção, sem que haja destaque 
às feridas e às ocorrências infelicitantes. às feridas e às ocorrências infelicitantes. 

Seara Bendita - Teles de Menezes  (p. 117)Seara Bendita - Teles de Menezes  (p. 117)

O QUE FALARO QUE FALAR



  

Não aponte erros, Não aponte erros, apresente apresente 
soluçõessoluções..

Não difunda enganos, Não difunda enganos, sugira sugira 
correçõescorreções..

Erradique a mentira sem tornar a Erradique a mentira sem tornar a 
verdade odiada.verdade odiada.
Lins de VasconcelosLins de Vasconcelos

DIVALDO FRANCO - Aos Espíritas - cap. 21.DIVALDO FRANCO - Aos Espíritas - cap. 21.

O QUE FALARO QUE FALAR



  

FIDELIDADE DOUTRINÁRIAFIDELIDADE DOUTRINÁRIA

FIDELIDADEFIDELIDADE
 x x

CONHECIMENTOCONHECIMENTO



  

FIDELIDADE DOUTRINÁRIAFIDELIDADE DOUTRINÁRIA

FIDELIDADE:FIDELIDADE:
À QUEM... À QUEM... 

COMO...COMO...
QUANDO...  QUANDO...  



    

          E tudo quanto fizerdes, fazei-E tudo quanto fizerdes, fazei-
o de todo o coração, o de todo o coração, como ao como ao 
SenhorSenhor, e não aos homens. , e não aos homens. 

( Paulo – Colossenses - 3, 23)( Paulo – Colossenses - 3, 23)

Trabalhadores do CristoTrabalhadores do Cristo



  

FIDELIDADE DOUTRINÁRIAFIDELIDADE DOUTRINÁRIA

CUIDADO:CUIDADO:
Os que se dizem evolucionistas Os que se dizem evolucionistas 

propugnam por uma adaptação aos propugnam por uma adaptação aos 
tempos atuais, adulterando-lhe os tempos atuais, adulterando-lhe os 

conceitos valiososconceitos valiosos sob o falso  sob o falso 
pretexto de que alguns deles estão pretexto de que alguns deles estão 

superados.superados.
Vianna de CarvalhoVianna de Carvalho

DIVALDO FRANCO - Aos Espíritas - cap. 15.DIVALDO FRANCO - Aos Espíritas - cap. 15.



  

O Expositor EspíritaO Expositor Espírita

Quem pode ser?Quem pode ser?

Quem deve ser?Quem deve ser?



  

O Expositor EspíritaO Expositor Espírita

Lembrar...Lembrar...

Qual o primeiro requisito?Qual o primeiro requisito?

Estudo: conhecimento da Estudo: conhecimento da 
Doutrina EspíritaDoutrina Espírita



  

- buscar tempo para estudar a Doutrina - buscar tempo para estudar a Doutrina 
Espírita de modo a renovar-se para Espírita de modo a renovar-se para 
melhor ajudar;melhor ajudar;

- esforçar-se para seguir às verdades - esforçar-se para seguir às verdades 
que prega.que prega.

- saber comunicar-se;- saber comunicar-se;

- Conduta adequada... Na vida (nos - Conduta adequada... Na vida (nos 
negócios, nas relações...)negócios, nas relações...)

O Expositor Espírita Deve:O Expositor Espírita Deve:



  

- Respeite e valorize todas as instituições - Respeite e valorize todas as instituições 
religiosas;religiosas;
- Não entre em polêmicas inúteis;- Não entre em polêmicas inúteis;
- Faça prevalecer, nas eventuais - Faça prevalecer, nas eventuais 
discussões, o direito de escolha religiosa;discussões, o direito de escolha religiosa;
- Agir sempre com brandura e bom - Agir sempre com brandura e bom 
senso.senso.

Alkindar de OliveiraAlkindar de Oliveira

O Expositor EspíritaO Expositor Espírita



  

DIFICULDADES ...DIFICULDADES ...



  

DIFICULDADES NO INÍCIODIFICULDADES NO INÍCIO

Qual a razão?Qual a razão?

Falar de Jesus ...Falar de Jesus ...

Falar da Doutrina Espírita...Falar da Doutrina Espírita...

Falar numa Casa Espírita...Falar numa Casa Espírita...



  

Saulo – dificuldades para recomeçar Saulo – dificuldades para recomeçar 

Ver: Capítulo IV da Segunda ParteVer: Capítulo IV da Segunda Parte

Livro Paulo e EstêvãoLivro Paulo e Estêvão



  

A AJUDA ESPIRITUALA AJUDA ESPIRITUAL



  

A intuição: Ajuda Espiritual - A intuição: Ajuda Espiritual - ParceriaParceria

Ver: Livro Na Seara do Bem.Ver: Livro Na Seara do Bem.
FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito FERRAZ, Luis Antonio. Na Seara do Bem.  Pelo Espírito 

Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  Antonio Carlos Tonini. 02. ed. Votuporanga, SP: DIDIER,  
1997. cap. 12.1997. cap. 12.



  

PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO 
CONSTANTECONSTANTE



  

PREPARAÇÃO CONSTANTEPREPARAÇÃO CONSTANTE

Estudando: em grupo e individual.Estudando: em grupo e individual.

Lendo...Lendo...

Anotando... Fazendo resumos...Anotando... Fazendo resumos...

Ouvindo...Ouvindo...

Participando de eventos / cursos...Participando de eventos / cursos...

Trabalhando... Prática...Trabalhando... Prática...



  

““Que, entre vós, se compreenda, Que, entre vós, se compreenda, 

[...], que devemos [...], que devemos tudo tudo 

aprofundaraprofundar e nos dar conta de  e nos dar conta de 

tudo ...”tudo ...”

Allan Kardec - Revista EspíritaAllan Kardec - Revista Espírita- dez /1860

Estudo: aprofundamentoEstudo: aprofundamento



  

PERSEVERARPERSEVERAR

            Prossigamos irmãos amados, nesta Prossigamos irmãos amados, nesta 
tarefa árdua, porém compensadora. tarefa árdua, porém compensadora. 

ContinuemosContinuemos fazendo o melhor.  fazendo o melhor. 

            Ninguém está pronto para o serviço, Ninguém está pronto para o serviço, 
todos estamos aprendendo.todos estamos aprendendo.            

Seara Bendita - Ewerton Quadros  (p. 212)Seara Bendita - Ewerton Quadros  (p. 212)

            Não seremos somente felizes. Não seremos somente felizes. 



  

PERSEVERARPERSEVERAR

                Teremos instantes em que nossas Teremos instantes em que nossas 
ações serão revistasações serão revistas  para melhorias,  para melhorias, 

mas mas prossigamosprossigamos  sempre, porque o  sempre, porque o 
ato de ato de prosseguir destemidoprosseguir destemido   nos seus nos seus 
ideais é a maior prova da coragem de ideais é a maior prova da coragem de 
alguém que acredita naquilo que alguém que acredita naquilo que 
defende.defende.

Seara Bendita - Ewerton Quadros  (p. 212)Seara Bendita - Ewerton Quadros  (p. 212)



  

RECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃO



  

RECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃO

          Se me fosse lícito aconselhar a Se me fosse lícito aconselhar a 
alguém, especialmente a quem está alguém, especialmente a quem está 
iniciandoiniciando a honrosa tarefa da  a honrosa tarefa da 
divulgação do Espiritismo divulgação do Espiritismo 
considerando que existem cursos de considerando que existem cursos de 
oratória e outros muito respeitáveis, oratória e outros muito respeitáveis, 
eu sugeriria, que, eu sugeriria, que, primeiroprimeiro ... ...

DIVALDO FRANCO DIVALDO FRANCO 



  

... ... estudasseestudasse a Doutrina Espírita,  a Doutrina Espírita, 
procurando procurando vivê-lavivê-la, de forma que se , de forma que se 
tornasse uma tornasse uma mensagem vivamensagem viva. . 

O mundo está cansado de ouvir O mundo está cansado de ouvir 
excelentes expositores, oradores, excelentes expositores, oradores, 
discursadores, e discursadores, e necessitadonecessitado de  de 
acompanhar exemplos de acompanhar exemplos de 
dignificação e legitimidade.dignificação e legitimidade.

DIVALDO FRANCO DIVALDO FRANCO 

RECOMENDAÇÃORECOMENDAÇÃO
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