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“O Espiritismo, meus filhos, veio 
para ficar. É Doutrina dos Espíritos 
que os homens devem preservar, 
ampliando a fonte de informações, 
por serem, por sua vez, Espíritos 

na roupagem carnal.”

Bezerra de Menezes



  

Lins de Vasconcelos,
Sementes de vida eterna

“A Doutrina Espírita é portanto, a pedagogia 
nova para todos nós, desencarnados e 
encarnados,que saímos da sombra da 
animalidade para as luzes da inteligência, 
na direção sublime da intuição libertadora 
e poderosa da nossa glorificação 
espiritual.



  

Pregar pela palavra iluminada, pregar pelo 
exemplo, pregar pela oração silenciosa, 

pregar pela mensagem escrita são 
impositivos impostergáveis, 

intransferíveis,que não podemos adiar, no 
momento em que o Espiritismo encontra 
campo preparado para a sua realização 

histórica, a sua finalidade espiritual.



  

Transformemos nossas Casas em 
Educandários de Amor – que sempre 
devem ter sido - , os nossos corações em 
santuários de misericórdia e porfiemos 
intimoratos, abrindo os braços à Caridade 
que desce dos Céus à Terra, e à 
fraternidade que sai do coração aos 
corações, num intercâmbio convidativo e 
consolador,capaz de nos tornar 
verdadeiramente irmãos.



  

Este instante é o de fazer luz, o da vossa 
definição espírita, o da nossa realização 
clara e firme, que deixe na história dos 

tempos o sulco profundo da nossa 
integração nas hostes da Doutrina 

apresentada por Allan Kardec, como sinal 
inapagável da nossa vitória sobre a 

morte,sobre o engodo, sobre a inferioridade, 
sobre nós mesmos...”



  

1- Quais são meus objetivos
    na coordenação do 
    grupo de estudos? 

2- Como alcançá-los? 



  

1- Quais são meus
objetivos na 
coordenação do 
grupo de estudos? 



  

Proporcionar o conhecimento espírita 
com clareza a todos, e a
compreensão dos seus postulados; 

Estimular o autoconhecimento 
e a reforma íntima; 
aprender para renovar-se



  

Levar cada um dos participantes chegar 
a respostas para sua vida, à luz da 
Doutrina Espírita

Ampliar, individual e coletivamente, 
a compreensão das obras básicas. 



  

Estudar mais para aumentar os 
conhecimentos e assim mudar e crescer 
internamente, transmitindo aos outros o 
que aprendi. 

Colaborar para que mais pessoas tenham acesso
aos conhecimentos da Doutrina Espírita e se 
decidam pela "urgente" transformação moral que 
devemos todos realizar.



  

Ajudá-los a entender os ensinamentos da
 Doutrina Espírita, despertando o gosto para 
o estudo sério e em decorrência a mudança de 
postura diante da vida e das circunstâncias.

Ajudá-los a compreender a importância do 
trabalho no bem, para aquele que se vincula 
à tarefa. 



  

Aprofundar mais o estudo da doutrina. Que os 
participantes do  estudo procurem sua melhora 
espiritual e moral, que se tornem bons trabalhadores, 
que apertem os laços de afeto para se auxiliar 
mutuamente, que se tornem freqüentadores assíduos 
dos estudos,seminários e palestras

“O homem deve progredir.Sozinho, isto não é 
possível, por não dispor de todas as faculdades;
precisa do contato com os outros homens. 
No isolamento ele se embrutece e definha." 



  

Proporcionar um ambiente de confiança, 
serenidade,  para que os participantes sintam 
segurança para expor suas dúvidas e 
experiências, principalmente instigá-los a 
questionamentos sérios e consistentes para que 
venham a construir um conhecimento que venha
a ser o diferencial em suas vidas. 



  

Compartilhar e propagar o bem através de reuniões 
sadias e da preservação do pensamento elevado num 
determinado tempo do dia e da semana de cada um. 

Colaborar como trabalhadora que muito recebe 
com o conhecimento dessa doutrina. 
Motivar os colegas à busca do estudo nas obras 
básicas despertando para a urgência da reforma 
íntima.



  

Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, cap.3 

Não constitui ensino unicamente o 
que é dado do púlpito ou da tribuna. 
Há também o da simples 
conversação. Ensina todo aquele que 
procura persuadir a outro, seja pelo 
processo das explicações, seja pelo 
das experiências.



  

Allan Kardec

Projeto – 1868

Obras Póstumas



  

Ensino EspíritaEnsino Espírita

Um curso regular de Espiritismo 
seria professado com o fim de 
desenvolver os princípios da Ciência 
e de difundir o gosto  pelos estudos 
sérios.



  

Esse curso teria a vantagem de 
fundar a unidade de princípios, de 
fazer adeptos esclarecidos, 
capazes de espalhar as idéias 
espíritas e de desenvolver grande 
número de médiuns.
Considero esse curso como de 
natureza a exercer capital influência 
sobre o futuro do Espiritismo 
e sobre suas conseqüências.



  

Proporcionar condições para estudar 
o Espiritismo de forma séria, regular 
e contínua, tendo como base as 
obras codifica-das por Allan Kardec 
e o Evangelho de Jesus.



  

2- Como alcançá-los? 



  

Através do planejamento dos encontros, 
estudo e busca de materiais complementares 

Questionando o grupo, procurando levá-los 
a uma reflexão, a pensarem, opinarem



  

Tornando o estudo atrativo e estimulante
 trazendo questionamentos para reflexões 

Demonstrando através de exemplos a felicidade 
que a vivência da doutrina pode nos trazer 



  

Interagindo com o grupo, nessa troca de idéias;
aprender a ouvir, enfatizando sempre que 
a Doutrina Espírita é consoladora. 
Aliar estudo com palavras de amor.

Preparar previamente cada encontro. 
Com todo o carinho e sempre atento às 
sugestões dos amigos espirituais. 



  

Primeiro sendo exemplo. Estando motivado no 
estudo. Demonstrando alegria pela oportunidade
de estudar. Estar sempre estudando, lendo,
participando de eventos espíritas e motivando 
os colegas de grupo a participar. 

Procurando proporcionar um encontro agradável, 
com a troca de ideias e reflexões. Questionando, 
provocando a dúvida, contextualizando os conteúdos 
estudados, sempre que possível, demonstrando aos 
colegas essa visão prática, além de lógica, da 
Doutrina em todos os momentos da nossa vida. 



  

Utilizando recursos que quebrem a monotonia
dos encontros. Periodicamente trazer algum 
assunto de interesse do grupo. 

Fazendo com que o grupo participe dos encontros
com harmonia, com amizade. 
Incentivando o grupo a participar 
de tarefas e seminários.



  

No estudo; na convivência; oportunizando
atividades;
procurando ser exemplo da teoria estudada. 

Seguir as máximas: 
“Espíritas, amai-vos e instrui-vos” e  
“Vigiai e orai”. 



  

Participar efetivamente do Movimento Espírita
Vivenciar a Doutrina Espírita em todas as 
situações do cotidiano

Estimulando a  curiosidade, a pesquisa e a  
participação de todos; valorizando cada integrante 
com suas habilidades e potencialidades, onde todos 
se sintam capazes de contribuir.



 
 “E agora, 

porque te deténs?”
Atos, 22:16

www.projetoimagem.com.br



  

Empecilhos...



  

O que me impede de atingir os 
objetivos?



  

Medo



  

     De não conseguir
De não saber conduzir o 
grupo 
De não ter conhecimento 
suficiente



    

                

 “Com Jesus, no entanto, 
adquire-se a segurança 
para vencer-se 
quaisquer tipos de 
enfrentamentos, em 
particular, os diversos 
medos, já que a 
comunhão com Ele 
proporciona 
autoconfiança.”

      Joanna de Ângelis, 
      Diretrizes para o êxito, p. 45



  

Desânimo



  

      Allan Kardec, Obras Póstumas
Os Desertores

“Entre os adeptos convictos não há 
deserções, visto como aquele que 
desertasse(...) nunca teria  sido 
sinceramente espírita.



  

Pode, entretanto, haver 
desfalecimentos. Pode dar-se que a 
coragem e a perseverança fraqueiem 
diante de uma decepção, de uma 
ambição frustrada, de uma 
preeminência não alcançada, de uma 
ferida no amor próprio, de uma prova 
difícil. 



  

Há o recuo ante o sacrifício do bem-
estar, ante o receio de comprometer os 
interesses materiais, ante o medo do 
“que dirão?” (...) tendo como 
conseqüência, não o afastamento, mas 
o esfriamento;



  

Sem dúvida, podem os que assim 
procedem ser crentes, mas, sem 
contestação, crentes egoístas, nos 
quais a fé não ateou o fogo sagrado do 
devotamento e da abnegação; às suas 
almas custa o desprenderem-se da 
matéria.(...)



  

(...)os bons Espíritos protegem 
manifestamente os que lutam com 
coragem e perseverança, aqueles cujo 
devotamento é sincero e sem idéias 
preconcebidas; ajudam-nos a vencer 
os obstáculos e suavizam as provas 
que não possam evitar-lhes”(...)



  

Sentir-se sobrecarregado



  

      Allan Kardec, Obras Póstumas
Regeneração da Humanidade

“Espíritas, o futuro é vosso e de 
todos os homens de coração e 
devotados.Não vos assustem os 
obstáculos,(...)Trabalhai sem 
descanso e agradecei a Deus o 
ter-vos colocado na vanguarda da 
nova falange.”



  

 Joanna de Ângelis, Vida Feliz, X

“Organiza a tua agenda, a fim de 
ganhares o tempo com 
propriedade. Cada tarefa deve ser 
exercida no seu respectivo 
momento. Um após outro, com 
calma e continuamente, realiza os 
teus deveres.”



  

Incompreensão dos familiares



  

      Divaldo Franco, Laços de família

“(...)conhecemos espiritistas que, 
depois de se afeiçoarem à 
doutrina, abandonam a família, 
ficando no Centro Espírita, 
salvando a família dos outros, 
enquanto perdem aquela com a 
qual tem compromisso imediato.”



  

      
Camilo, Desafios da vida familiar

”(...)não se deverá pretextar a 
ocupação com nossa família 
consanguínea para abdicar dos 
mínimos labores que se pode 
desenvolver em favor da família 
humana. Uma coisa não impede a 
outra.”



  

      
Joanna de Ângelis, Seara do Bem

“A fidelidade a um ideal exige o 
sacrifício do idealista. Reconhece-
se a excelência de um ideal pelas 
reações que provoca e pela 
firmeza tranquila de quem o 
apresenta.”



  

Os conflitos e atritos...



ATRITOS

Apresentação e
Montagem

Luiz Carlos Peralva
Música

Send In The Clowns
Liberace

Texto 
de

Roberto Crema



Ninguém muda ninguém;
ninguém muda sozinho;

nós mudamos nos encontros.

Simples, mas profundo, preciso.
É nos relacionamentos que nos transformamos.

Somos transformados a partir dos encontros,
desde que estejamos abertos e livres

para sermos impactados
pela idéia e sentimento do outro.



Você já viu a diferença que há entre as pedras
que estão na nascente de um rio,
e as pedras que estão em sua foz?

As pedras na nascente são toscas,
pontiagudas, cheias de arestas.

À medida que elas vão sendo carregadas
pelo rio sofrendo a ação da água

e se atritando com as outras pedras,
ao longo de muitos anos,

elas vão sendo polidas, desbastadas.



Assim também agem nossos 
contatos humanos. Sem eles, a vida 
seria monótona, árida.
A observação mais importante é 
constatar que não existem 
sentimentos, bons ou ruins, sem a 
existência do outro, sem o seu 
contato. Passar pela vida sem se 
permitir um relacionamento 
próximo com o outro, é não 
crescer, não evoluir, não se 
transformar.

É começar e terminar a existência
com uma forma tosca, pontiaguda, 

amorfa.
Quando olho para trás,

vejo que hoje carrego em meu ser
várias marcas de pessoas 

extremamente importantes. 



Pessoas que, no contato com elas,
me permitiram ir dando forma ao que sou,

eliminando arestas,
transformando-me em alguém melhor,

mais suave, mais harmônico, mais integrado.
Outras, sem dúvidas,

com suas ações e palavras
me criaram novas arestas,

que precisaram ser desbastadas.

Faz parte...
Reveses momentâneos

servem para o crescimento.
A isso chamamos experiência.

Penso que existe algo mais profundo,
ainda nessa análise.

Começamos a jornada da vida
como grandes pedras,

cheia de excessos.



Os seres de grande valor,
percebem que ao final da vida,

foram perdendo todos os excessos
que formavam suas arestas,

se aproximando cada vez mais de sua essência,
e ficando cada vez menores, menores, 

menores...

Quando finalmente aceitamos
que somos pequenos, ínfimos,

dada a compreensão da existência
e importância do outro,

e principalmente da grandeza de Deus,
é que finalmente nos tornamos grandes em valor.



Já viu o tamanho do diamante polido, lapidado?
Sabemos quanto se tira

de excesso para chegar ao seu âmago.

É lá que está o verdadeiro valor...
Pois, Deus fez a cada um de nós

com um âmago bem forte
e muito parecido com o diamante bruto,

constituído de muitos elementos,
mas essencialmente de amor.

Deus deu a cada um de nós essa capacidade,
a de amar...

Mas temos que aprender como.



Para chegarmos a esse âmago,
temos que nos permitir,

através dos relacionamentos,
ir desbastando todos os excessos

que nos impedem de usá-lo,
de fazê-lo brilhar

Por muito tempo em minha vida acreditei
que amar significava evitar sentimentos ruins.

Não entendia que ferir e ser ferido,
ter e provocar raiva,

ignorar e ser ignorado
faz parte da construção do aprendizado do amor.



Não compreendia que se aprende a amar
sentindo todos esses sentimentos contraditórios e...

os superando.
Ora, esse sentimentos simplesmente

não ocorrem se não houver envolvimento...

E envolvimento gera atrito.
Minha palavra final: ATRITE-SE!

Não existe outra forma de descobrir o amor.
E sem ele a vida não tem significado.

Roberto 
Crema



Como superá-los?





São Vicente de Paulo, 
O Livro dos Médiuns, cap. 31, it.XX

“A união faz a força; 
sede unidos para serdes fortes.
O Espiritismo germinou, lançou raízes 
profundas; vai estender sobre a Terra 
seus ramos benfazejos.(...)



Que uma indulgência e uma 
benevolência recíprocas presidam as 
vossas relações; que vossos defeitos 
passem despercebidos, que somente 
vossas qualidades sejam sempre 
notadas.



Que o facho da santa amizade reúna, 
ilumine e aqueça os vossos corações, e 
resistireis aos ataques impotentes do 
mal, como o rochedo inabalável à vaga 
furiosa.”



  

  Resultados...



  

“Um benefício jamais
se perde.(...) tereis o 
mérito de haver feito
o bem com desinteresse,
e sem vos deixar 
desencorajar
pelas decepções.”

(ESE, cap.13, it.19)



  

“A soma da felicidade 
futura está em razão 
da soma do bem 
que se fez.”

O Livro dos Espíritos, 
q.988



  

“Mas aquele que 
perseverar até o fim
 será salvo.”

Jesus,
Mt. 24,13



  

“...alegrai-vos, antes,
por estarem 
os vossos nomes
escritos nos Céus.”

Jesus,
Lc.10,20



Allan Kardec, 
O Livro dos Médiuns, cap. III, item 30 

“O verdadeiro espírita jamais 
deixará de fazer o bem. Há 
corações aflitos a aliviar, 
consolações a dispensar, 
desesperos a acalmar, reformas 
a operar. Essa é a sua missão e 
aí ele encontrará a verdadeira 
satisfação... 



...O Espiritismo está no ar; 
espalha-se pela força das 
coisas, porque torna felizes 
os que o professam.”



  

SOLICITAÇÕES DO 
DEPARTAMENTO 
DOUTRINÁRIO:



  

“Iniciemos, cada dia, nosso 
trabalho de evangelização em 
nós mesmos, estendendo esta 
atividade aos que nos cercam.” 

(Emmanuel)



  

1- Estudo constante e aprofundado

2- Zelar pela pureza doutrinária



  

3- Instigar, levantar questionamentos,  
FÉ RACIOCINADA

“Não há fé inabalável senão aquela
 que pode encarar a razão face a face,
 em todas as épocas da Humanidade.”

                                                                                     (ESE, cap.19, it.7)

4- Transmitir recados, convites, 
motivando a participação



  

5- Afetividade, laços de amizade

6- Envolvimento:
Com a Doutrina Espírita
Com o GESM
Com o trabalho voluntário 
Nas diversas atividades e eventos



  

Nesta semana...

# Texto para reflexão: Donde vens?
# Convite para as atividades com 
a equipe CELD/RJ
# Reunião federativa – participação, 
lanches, voluntários



    

Se alguém quiser ser o Se alguém quiser ser o 
primeiro, seja o último de primeiro, seja o último de 
todos e o servo de todos” todos e o servo de todos” 

(Mc 9,35). (Mc 9,35). 
    



    



    

Prestar atenção Prestar atenção 

saber ouvirsaber ouvir



    

““Além da faculdade de escutar com os Além da faculdade de escutar com os 
ouvidos, pode-se fazê-lo também com ouvidos, pode-se fazê-lo também com 

a mente, com a emoção, com a mente, com a emoção, com 
interesse, com malícia, com descaso, interesse, com malícia, com descaso, 

com ressentimento, com alegria, com o com ressentimento, com alegria, com o 
coração.coração.



    

Além de ouvir, oferecer algo em troca: Além de ouvir, oferecer algo em troca: 
uma palavra alentadora, um gesto uma palavra alentadora, um gesto 

fraternal em forma de abraço, um sorriso fraternal em forma de abraço, um sorriso 
compassivo, qualquer coisa que compassivo, qualquer coisa que 

responda ao suplicante de maneira responda ao suplicante de maneira 
encorajadora.encorajadora.



    

Aprende, tu, a ouvir com o Aprende, tu, a ouvir com o 
coração, tudo quanto outros coração, tudo quanto outros 

corações estejam procurando corações estejam procurando 
dizer-te.”dizer-te.”

Joanna de Ângelis, Diretrizes para o êxitoJoanna de Ângelis, Diretrizes para o êxito



    

BenefíciosBenefícios

• Diminuição do percentual de evasão dos 
grupos de estudo sistematizado da doutrina;

• Conflitos interpessoais administrados;

• Pessoas mais felizes e produtivas;

• Reflexo positivo na Casa Espírita, na 
sociedade e nos demais aspectos da vida.



“Na tarefa cristã começar é fácil, 
continuar é difícil 
e chegar ao fim é crucificar-se.”

                                         Emmanuel



Joanna de Ângelis, Seara do Bem

“Ante a incoerência de atitude e a 
debandada do dever a que se entregam 
muitos discípulos modernos do 
Evangelho, permanece tu,doando-te e  
confiando.



Fazendo-se necessários maiores 
sacrifícios, doa-te mais e mais confia, 
de modo que, num certo amanhecer da 
tua vida, possas encontrar o Mestre, 
que te indagará:



- Donde vens, meu filho?

E possas responder, em júbilo:



- Do mundo, Senhor, onde dei a vida 
com os Teus discípulos por amor de Ti.
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