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Coordenadores de ESDE

Critérios para Seleção de 

Expositores e de Bibliografias 

para  Cursos de Capacitação de 

Coordenador e Monitor do ESDE



“Um curso regular de 
Espiritismo seria 

professado com o fim de 
desenvolver os estudos 

sérios.”

(Obras Póstumas – Projeto 1868)



CONDIÇÕES DOS EXPOSITORES:

• Psicológicas;

• Pedagógicas;

• Doutrinárias;

• Espirituais.



CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS

Aprender a:

• Conhecer (observar, sentir e fazer)
• Fazer (avaliar, dimensionar e 

envolver
• Envolver (conviver, oportunizar e 

valorizar)
• Ser



CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS

Conhecer:

• A proposta educacional Espírita: 
reforma íntima;

• O grupo: interesses, características 
e necessidades.



CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS
Valorizar:

• A individualidade: respeitar as 
diferenças;

• O crescimento do grupo: relações 
sociais, educação e esforço 
individual;

• A convivência – "Como é que vedes 
um argueiro no olho de vosso 
irmão,quando não vedes uma trave 
no vosso olho?”   -  ( Mateus, 7:3 )



CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS

Saber utilizar-se dos instrumentos:

• Programáticos;

• Metodológicos;

• Recursos didáticos (humanos, 
materiais e da linguagem);

• Avaliativos.



CONDIÇÕES DOUTRINÁRIAS

• Possuir conhecimento doutrinário;

• Ter gosto pelo estudo sério e 
pesquisas;

• Desenvolver a consciência moral e 
vivenciar os ensinamentos espíritas e 
cristãos.



CONDIÇÕES ESPIRITUAIS

• O que somos? 

• Onde queremos chegar ? 

• Como caminhamos?



O que somos?

    “Vede que grande amor nos tem concedido 
o Pai: que fôssemos chamados filhos  de 
Deus; e nós o somos. Por isso o mundo não 
nos conhece; porque não conheceu a ele.

    Amados, agora somos filhos  de Deus, e 
ainda não é manifesto o que havemos de ser. 
Mas sabemos que, quando ele se manifestar, 
seremos semelhantes a ele; porque assim 
como é, o veremos.”                  (1 João, 3:1 e 2)

                                                                                                    



Onde queremos chegar?

“Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não 

sabemos para onde vais; e como podemos 

saber o caminho?

Disse-lhe Jesus: Eu souEu sou  o caminho, e a 

verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, 

senão por mim.”                (João, 14:5 e 6)



Como caminhamos?

• Amor: “Não amemos de palavras, nem de 
língua, mas por obras e em verdade”    
(Vinha de Luz)

• Fé: “A voz de cada pessoa está carregada 
pelo magnetismo dos seus próprios 
sentimentos” (Despertar)



Como caminhamos?

• Vontade: “A vontade é gerência 
esclarecedora e vigilante, governando 
todos os setores da ação mental” 
(Pensamento e Vida)

• Perseverança: “Com a intensificação de 
nossa influência, nesse ou naquele campo 
de interesses, mais persistentes se fazem 
os apelos em torno, para que não nos 
esqueçamos do dever primordial a 
cumprir.” (Mecanismos da Mediunidade)



Como caminhamos?

• Auto-conhecimento:  “Estude a si 
mesmo, observando que o auto-
conhecimento traz humildade...” 
(Despertar)

• Discernimento:  “...o homem é livre 
para eleger o bem ou o mal para as rotas 
do Espírito.”(Mecanismos da 
Mediunidade)



Critérios para 
Seleção de 
Bibliografias



“Ninguém se iluda: o estudo 
do Espiritismo é imenso, 

(...)”

“Os livros espíritas são
 verdadeiras ferramentas 
de trabalho neste estudo.”

Celso Martins – Manual do Expositor e do Dirigente Espírita



Livros Básicos - O Pentateuco

 O Livro dos Espíritos    (1857)

 O Livro dos Médiuns    (1861)

 O Evangelho Segundo (1864) 

   o Espiritismo                                                 
      

 O Céu e o Inferno         (1865)

 A Gênese                      (1868)



Livros Clássicos

“Nesta segunda categoria estão 
aqueles livros escritos pelos 

seguidores de Kardec, 
aprofundando as teses espíritas

 e divulgando-as em todos

 os ambientes.”



 Autores como:

Léon Denis

Camille Flammarion

Ernesto Bozzano

Gabriel Delanne

William Crookes
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Subsidiários de origem 
mediúnica

Médiuns *

 Chico Xavier

 Divaldo Franco

 Raul Teixeira

 Yvonne do Amaral Pereira

 Zilda Gama
    * ( dentre  os mais conhecidos)
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LIVROS TÉCNICOS

Importante observar a necessidade 

de consulta a livros técnicos-

pedagógicos e didáticos, que 

possibilitam o desenvolvimento das 

habilidades docentes.



“E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela 

renovação do vosso 
entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de 

DEUS.”  

( Romanos,12:2)
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