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LEMA 
LATINO:

“Ouse saber”;
“Atreva-se a saber”;
“Tenha coragem de usar 
o seu próprio 
entendimento (razão)”.
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“ESPÍRITAS: 
AMAI-VOS, ESTE O PRIMEIRO 

ENSINAMENTO; INSTRUÍ-
VOS, ESTE O SEGUNDO.”

O ESPÍRITO DE VERDADE – PARIS – 1860 – ESE – CAP. VI – ITEM 5

Reencontro dos Grupos 
de ESDE do GESM -2013



Esclarecimento significa a 
saída do homem de sua 
minoridade, pela qual ele 
próprio é responsável. 

Exige a liberdade para 
fazer uso público de sua 
razão em todos os domínios.
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QUE É INSTRUÇÃO (ESCLARECIMENTO)?
       IMANNUEL KANT – 5/12/1783 - ILUMINISMO



EMMANUEL NA OBRA “ESTUDE E VIVA”

“Efetivamente, não alcançaremos a libertação 
verdadeira sem abolir o cativeiro da 
ignorância no reino do espírito. E forçoso será 
observar que o conhecimento é um tipo de 
aquisição que exige caridade para conosco, 
porque se é possível sanar as deficiências do 
corpo pelas doações de beneficência, como 
sejam o alimento ao faminto e o remédio ao 
doente, a luz do espírito não se transmite 
nem por imposições nem por osmose. Quem 
aspire a entesourar os valores da própria 
emancipação íntima, à frente do Universo e 
da Vida, deve e precisa estudar.”

5



ANDRÉ LUIZ EM “NOS DOMÍNIOS DA 
MEDIUNIDADE”   P. 166 – 8 ED.

“... Em qualquer setor de 
trabalho a ausência de estudo 
significa estagnação. Esse ou 
aquele cooperador que 
desistam de aprender, 
incorporando novos 
conhecimentos, condenam-se 
fatalmente às atividades de 
subnível...”. 6



JOANNA DE ÂNGELIS EM “ESTUDOS 
ESPÍRITAS”

“Estudar o Espiritismo na 
sua limpidez cristalina é 
dever que não nos é lícito 
postergar, seja qual for a 
justificativa”.
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“A educação encontra no Espiritismo 
respostas precisas para melhor 
compreensão do educando e maior 
eficiência do educador no labor 
produtivo de ensinar a viver, 
oferecendo os instrumentos do 
conhecimento e da serenidade, da 
cultura e da experiência aos 
reiniciantes do sublime caminho 
redentor, através dos quais os tornam 
homens voltados para Deus, o bem e o 
próximo."                                                   

  Joanna de Angelis, Estudos Espíritas, p.173.
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POR QUE PRECISAMOS ESTUDAR ?



QUESTÃO 780-A DE O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS

“Como o progresso 
intelectual pode conduzir 
o progresso moral?”
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QUESTÃO 780-A DE O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS

“Ao fazer compreender o bem 
e o mal; o homem, então, 
pode escolher.                           
O desenvolvimento do livre-
arbítrio segue o da 
inteligência e aumenta a 
responsabilidade dos seus 
atos.”
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O QUE ESTUDAR?
“No que diz respeito à Doutrina 

Espírita, cabe-nos a todos o dever de 
mergulhar o pensamento nas fontes 
lustrais do conhecimento, a fim de 
melhor entendermos os quesitos 
preciosos da existência, 
simultaneamente, as leis 
preponderantes da Causalidade, de 
modo a podermos dirimir equívocos e 
dúvidas, colocando balizas 
demarcatórias no campo das 
conquistas pessoais, intransferíveis...” 
Joanna de Ângelis, Celeiro de Bençãos, p. 33.
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POR ONDE COMEÇAR?

“Digerir primeiramente as 
obras fundamentais do 
Espiritismo, para entrar em 
seguida nos setores práticos, 
em particular no que diga 
respeito à mediunidade.

Teoria meditada, ação 
segura.”

 André Luiz, Conduta Espírita, 15 ed., p.137-1 39
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QUANTO TEMPO ESTUDAR?
“Um quarto de hora, 

diariamente, dedicado ao 
estudo;

Uma noite por semana para o 
estudo espírita (...)

Estudar sempre e 
incessantemente a fim de 
amar com enobrecimento e 
liberdade.“                           
Joanna de Ângelis, Celeiro de Bençãos, p. 33.
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COMO ESTUDAR?

"P - O estudo em grupo é hoje 
um método muito divulgado. 
Este método é vantajoso para 
o adolescente ?

 Emmanuel, A terra e o semeador, 6. ed., p. 80-81.
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O ESTUDO EM GRUPO

R - Tanto para os jovens como 
para os adultos o estudo em 
grupo é o mais eficiente até 
porque nos não podemos 
esquecer que na base do 
Cristianismo, o próprio Jesus 
desistiu de agir sozinho, 
procurando agir em grupo. 
(...)” 15



“Somos trazidos à escola espírita, 
a fim de auxiliarmos e sermos 
auxiliados, no permute de 
experiências e na aquisição de 
conhecimento. [...]

Estudar para aprender. Aprender 
para trabalhar. Trabalhar para 
servir mais sempre.

Estude e viva.”
 Emmanuel e André Luiz, Estude e viva. 6. ed., p. 20-22. 16

ALIAR O ESTUDO À PRÁTICA



“A saturação de 
conhecimentos impede o 
uso livre da razão: 
satisfeitos com um cabedal 
de informações, 
descansamos tranquilos 
em nossa ignorância de 
nós mesmos.”Aulus, instrutor de André Luiz, 
descrita no livro "Nos Domínios da Mediunidade", cap. 5.
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POR QUE ALIAR O ESTUDO À PRÁTICA?



"- Nenhuma tentativa para o 
reerguimento moral será eficiente se 
continuarmos presos à ignorância de 
nos mesmos! Será indispensável, 
primeiramente, averiguar quem 
somos, donde viemos e para onde 
iremos, a fim de que nos convençam 
do valor da nossa própria 
personalidade e à sua elevação nos 
dediquemos [...].“ 

    Yvonne. A. Pereira, Memórias de um suicida, 18. ed., p. 
468
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O ESTUDO COMO PROPICIADOR DA 
REFORMA ÍNTIMA



COMO INICIAR O TRABALHO DE 
ILUMINAÇÃO DA NOSSA PRÓPRIA 

ALMA?
  Esse esforço individual deve 

começar com o autodomínio, 
com a disciplina dos 
sentimentos egoísticos e 
inferiores, com o trabalho 
silencioso da criatura por 
exterminar as próprias 
paixões." 

 Emmanuel, O consolador, 15. ed., perg. 387, p. 230.
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A NECESSIDADE DO AMAI-VOS E 
INSTRUÍ-VOS

“Crede, amai, meditai sobre as 
coisas que vos são reveladas; não 
mistureis o joio com a boa 
semente, as utopias com as 
verdades. (...)

No Cristianismo encontram-se 
todas as verdades; são de origem 
humana os erros que nele se 
enraizaram.”

  O Espírito de Verdade. (Paris, 1860).
20



KARDEC E A POSTURA DOS 
ADEPTOS

Espíritas Experimentadores: 
LM, cap. III, Do Método, item 28, 1°&

Creem pura e simplesmente 
nas manifestações. Para 
eles, o Espiritismo é apenas 
uma ciência de observação, 
uma série de fatos mais ou 
menos curiosos. (Não 
estudam).
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ESTUDAM MAS NÃO PRATICAM
“Os que no Espiritismo veem 

mais do que fatos, 
compreende-lhe a parte 
filosófica; admiram a moral 
daí decorrente. Insignificante 
ou nula é a influência que lhe 
exercem os caracteres. Em 
nada alteram os seus hábitos 
e não se privariam de um só 
gozo que fosse.
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ESPÍRITA IMPERFEITOS

 O avarento continua a sê-
lo, o orgulhoso se conserva 
cheio de si, o invejoso e o 
cioso sempre hostis. 
Consideram a caridade 
cristã apenas uma bela 
máxima (...).”

LM, cap. III, Do Método, item 28, 2°& 23



VERDADEIROS ESPÍRITAS

 “(...)Convencidos de que a 
existência terrena é uma 
prova passageira, tratam 
de aproveitar os seus 
breves instantes para 
avançar na senda do 
progresso (...) esforçando-
se por fazer o bem e coibir 
seus maus pendores. 
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OU ESPÍRITAS CRISTÃOS
 As relações com eles 
oferecem segurança, 
porque a convicção que 
nutrem os preserva de 
pensarem em praticar o 
mal. A caridade é, em tudo 
a regra de proceder a que 
obedecem.”

  LM, cap. III, Do Método, item 28, 3°&
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ESPÍRITAS EXALTADOS
 “(...) confiança demasiado 

cega e frequentemente pueril, 
no tocante ao mundo 
invisível, e que leva a aceitar-
se, com extrema facilidade e 
sem verificação, aquilo cujo 
absurdo, ou impossibilidade a 
reflexão e o exame 
demonstrariam.”

  LM, cap. III, Do Método, item 28, 4°&
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“(...) ÂNIMO, TRABALHADORES!

Tomai dos vossos arados e 
das vossas charruas; lavrai os 
vossos corações; arrancai 
deles a cizânia; semeai a boa 
semente que o Senhor vos 
confia e o orvalho do amor 
vos fará produzir frutos de 
caridade.”

  Um Espírito amigo. (Bordéus, 1860). 27



TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
 O trabalho de construção 
de um mundo de 
regeneração exige a ação 
de Espíritos resolutos, 
disciplinados e, acima de 
tudo, caridosos ante os 
compromissos que 
firmaram com a doutrina 
consoladora.
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MOVIMENTO ESPÍRITA

 Os verdadeiros líderes, que 
contam com o apoio de elevados 
benfeitores, são aqueles que 
ocupam cargos sem ambicioná-
los, trabalham por amor e 
estudam com humildade. São 
identificados pela nobreza de 
caráter e pela permanente 
dedicação. Servem e passam. 29



30

“Diluem-se as 
sombras da 

ignorância, (...).  
A vitória do bem 
e do amor torna-
se incontestável, 

e, em triunfo 
instala-se o 

Amanhecer de 
uma nova era.” 

  Manoel Philomeno de Miranda, p. 11.
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