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Leon Denis 

Depois da Morte

Na escola, como na família, há muita 
negligência em esclarecê-la sobre 
seus deveres e sobre seu destino. 
Portanto, desprovida de princípios 
elevados, ignorando o alvo da 
existência, ela, no dia em que entra 
na vida pública, entrega-se a todas as 
ciladas, a todos os arrebatamentos 
da paixão, num meio sensual e 
corrompido.
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“A educação segundo a Doutrina 
Espírita não é apenas instruir, não 
é simplesmente incutir hábitos 
externos; é transformar o homem 
dando-lhe uma concepção de vida 
fundamentada na supremacia do 
Espírito e dos valores morais.” 



Como o conhecimento a 
Doutrina Espírita e o convívio 

na Casa Espírita podem auxiliar 
no exercício de decisão ética no 

mundo?
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O termo tem origem nos verbos latinos:

EDUCERE: conduzir, extrair etc. 
Sugere um fluxo de dentro para 
fora. 

Chama a atenção para a função 
individual do aperfeiçoamento. 

Para Pestalozzi, Educação é o 
desenvolvimento natural, 
progressivo e sistemático de 
todas as faculdades.        (Santos, 2005)



EDUCARE: criar, alimentar etc. 
sugere um fluxo educativo de fora 
para dentro. Chama atenção para 
os meios fornecidos pelo exterior 
que conduzem ao desenvolvimento 
interior. Resulta de uma atividade 
orientadora, intencional e 
voluntária do educador. 

Segundo William James, é a 
organização de ações capazes de 
adaptar o indivíduo ao meio.      
(Santos, 2005)



Procurar adquirir o 
conhecimento de algo;

Dedicar-se à apreciação, 
análise ou compreensão 
de uma obra literária, 
artística, técnica, 
filosófica ou religiosa...

Ponderar, amadurecer...



Chegados ao primeiro século findo de Doutrina 
Espírita, saímos do gabinete da experimentação 
mediúnica para o labor da assistência socialassistência social
amplo e largo, fazendo que o Consolador 
colocasse no seu seio as gerações famélicas, os 
corpos torturados, as vidas estioladas, as 
organizações fisiológicas enfermiças, os 
tombados dos caminhos, (...). Agora, porém, que 
se nos alargam as possibilidades de divulgar o 
espírito do Espiritismo em linguagem condizente 
com a mentalidade contemporânea, não 
meçamos esforços para que a unidade 
doutrinária lobrigue seus fins e para que a obra 
gigantesca da educação realize o seu profundo 
desiderato.
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Delors, Jacques (org.) 
Comissão internacional 
sobre educação para o 

século XXI.    



Quatro aprendizagens fundamentais que 
serão de algum modo para cada 
indivíduo, os pilares do conhecimento:

Aprender a conhecer

Aprender a fazer

Aprender a viver juntos

Aprender a ser



Adquirir instrumentos da 
compreensão.

É o prazer de compreender, de 
conhecer, de descobrir.

Aprender para conhecer supõe, 
antes de tudo, aprender a 
aprender.

“Conhecereis a verdade e ela vos 
libertará.”  (Jo 8:32) 



Conhecer e fazer, são, em larga 
medida, indissociáveis. O segundo é 
consequência do primeiro.
Deixa-se a noção relativamente 
simples de qualificação profissional. 
Passa-se para outra noção, mais 
ampla e sofisticada de 
competências, capaz de tornar as 
pessoas aptas a enfrentar 
numerosas situações e a trabalhar 
em equipe. Isso ocorre nas diversas 
experiências sociais e de trabalho 
que se apresentam ao longo de 
toda a vida.

 “...faze isso e viverás.” (Lc 10:28) 
 “Vai e faze o mesmo.”  (Lucas 10:37) 



A educação deve utilizar duas vias 
complementares:
a descoberta progressiva do outro em 

sua diversidade e diferença 

e a percepção das semelhanças e das 
interdependências entre todos os 
seres do planeta.

“Assim, em tudo, façam aos 
outros o que vocês querem que 
eles façam a vocês.” (Mt 7:12) 



 Educação deve contribuir para o 
desenvolvimento total da pessoa, isto é, 
Espírito e corpo, inteligência, 
sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. 

Cabe à educação preparar não para a 
sociedade do presente, mas criar um 
referencial de valores e de meios para 
compreender e atuar em sociedades que 
dificilmente imaginamos como serão.

“Sede perfeitos...” (Mt 5:48) – ESE 17



Aprender a 
aprender 

Aprender por 
toda a Vida

O relatório ainda propõe 
dois eixos:



O pensar

O sentir

O atuar

O transcender



O pensar:       
(aspecto cognitivo) 
ferramentas teóricas 
necessárias a 
compreensão da vida 
e dos fenômenos que 
nos cercam. 
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O sentir :                              

(aspecto emocional)  a alfabetização 
emocional, as reações 
emocionais e o processo de 
amadurecimento emocional 
são fatores importantes no 
conjunto que nos leva a agir 
de uma ou de outra forma.



O atuar:                  
(aspecto comportamental)           
as experiências vividas e as formas 
tradicionais de responder e atuar 
precisam ser consideradas e 
podem ser aprendidas.

Faz-se precisa a educação pessoal e 
coletiva; da primeira decorre o 
progresso particular; da segunda, a 
evolução do mundo e das suas leis.

Emmanuel 
Dicionário da Alma



O transcender:                                             
(aspecto espiritual) as pessoas têm 
(ou precisam ter) projetos de vida e 
de formas de passar pelo mundo 
que impactam aqueles que estão a 
sua volta (e também o grupo 
social).

As aprendizagens fundamentais do 
ser humano assentam 
invariavelmente sobre viagens 
interiores que são, por sua natureza 
intrínseca, transformadoras da 
essência do ser.

Jacques Delors



A educação é a base para a vida em 
comunidade, por meio de legítimos 
processos de aprendizagem que 
fomentem as motivações de 
crescimento e evolução.              
Joanna de Ângelis - Estudos Espíritas

O Espiritismo deve servir para 
indicar ... um fim grande e sublime: 
o do progresso individual e social e o 
de lhes indicar o caminho que 
conduz a esse fim. O Livro dos Espíritos - Introdução,                        

item XVII



Joanna de Ângelis
O Homem Integral

O homem deve adquirir o 
conhecimento para elevar-se do ser 
bruto, tornando-se o sujeito detentor 
da consciência. Não lhe bastará 
conhecer, mas também, viver a 
experiência de ser objeto conhecido. 
Não somente conhecer de fora para 
dentro, porém, vivenciar o que é 
conhecido, incorporando-o à sua 
realidade... 
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A crença religiosa pode expressar-se sob 
dois aspectos psicológicos: 

castrador, proibitivo, gerador de 
culpa

estimulante, psicoterapeuta, 
consolador  
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Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo,  já 
chamaria atenção de forma magistral e madura 
para o objetivo quando informa que:

“Não basta desenvolver as 
inteligências, é necessário formar 
caracteres, fortalecer as almas e as 
consciências. Os conhecimentos 
devem ser completados por noções 
que esclareçam o futuro e indiquem 
o destino do ser. Para renovar uma 
sociedade, são necessários homens 
novos e melhores.”



Competência será para nós o resultado 
final da aprendizagem... ou aquilo que 
nos tornamos capazes de fazer com a 
aprendizagem.

Não se pergunta mais: “O que você 
sabe?”

Pergunta-se: “O que você é capaz de 
fazer e resolver com aquilo que sabe?”

O que você é capaz de fazer com o 
conhecimento espírita que 

adquiriu? 



Deus fez o homem para viver 
em sociedade.

O Livro dos Espíritos
pergunta 766

A vida social é a pedra de toque 
das boas e más qualidades.

Céu e Inferno
1ª parte, cap. III, item 8
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Precisamos de um Casa 
Espírita e uma educação 
espírita que auxiliem o 
homem a olhar para o 
mundo (interior e 
exterior) e entendê-lo 
melhor e, por isso, 
decide com consciência, 
com responsabilidade, 
com visão de futuro e 
com valor ético espírita.



Encontramos no 
Templo Espírita a 
escola de alma, 
ensinando a viver.

Emmanuel

Instruamo-nos para 
conhecer. 

Eduquemo-nos para 
discernir.

Emmanuel 


