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Nós e a literatura espírita
 Quem já leu 1 livro de Allan Kardec?
 E 2 livros?
 Quem já ESTUDOU O LIVRO DOS ESPÍRITOS?
 Quem já LEU obras de Chico Xavier?
 Alguém aqui já leu TODAS?
 Quem gosta de ROMANCES ESPÍRITAS? E livro de MENSAGENS?
 Que OBRAS ESPÍRITAS vocês possuem?
 Quem lê INFORMAÇÕES DIGITAIS ESPÍRITAS (internet, e-books, etc.)?
 Quem vê VÍDEOS ESPÍRITAS (palestras, comentários, informações)?
 Onde lê/vê (micro, notebook, iPad, iFhone)?
 Quem participa de GRUPOS DE ESTUDOS de Espiritismo?
 Como lemos e como estudamos

Nós e a obra básica de Kardec
Quem já leu TODAS AS OBRAS de Allan Kardec?
Quem já leu O LIVRO DOS ESPÍRITOS?

Quem já leu O QUE É O ESPIRITISMO?
Quem já leu O ESPIRITISMO NA SUA EXPRESSÃO MAIS SIMPLES?
Quem já leu o item IV DA INTRODUÇÃO de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS?
Em 5 páginas Kardec sintetiza O QUE É O ESPIRITISMO:
Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da
doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente
respondermos a certos objeções.

Site: Aprendizadoespirita.net

O TRIÂNGULO DE EMMANUEL
QUE APERFEIÇOA

RELIGIÃO

QUE CONVENCE

CIÊNCIA

QUE ESCLARECE

FILOSOFIA

Definições (1)
 OK - OBRAS DE KARDEC: São todas as obras escritas por Allan
Kardec, e não somente as chamadas "obras básicas", que
compreendem 5 livros da Codificação.
 OC - OBRAS CLÁSSICAS: Correspondem às obras de autores tais
como: Gabriel Dellane, Camille Flammarion, Léon Denis,
Alexandre Aksakof, Ernesto Bozzano, Gustave Geley, Arthur
Conan Doyle, W. J. Crawford, William Crookes, Oliver Lodge,
Frederico Zollner, Alfred Russel Wallace, Schrenck Von Notzing,
Fredrich Mayer, César Lombroso, Charles Richet, Antonio Freire,
Albert de Rochas.

Definições (2)
Esses AUTORES CLÁSSICOS foram reputados pesquisadores
dos fenômenos espíritas. Alguns não concordaram
integralmente com Kardec, muitos deles se
proclamaram espíritas, mas todos, em linhas gerais,
aceitaram e defenderam as grandes teses do Espiritismo:
ANTERIORIDADE, SOBREVIVÊNCIA, REENCARNAÇÃO E MANIFESTAÇÃO
DOS ESPÍRITOS.

Devem também ser incluídos na classificação acima
estes autores: Manuel Gonzáles Soriano, Manuel S.
Porteiro, Antonio Freire.

Definições (3)
 OM - OBRAS MEDIÚNICAS: São as obras psicografadas por médiuns
estrangeiros ou brasileiros. ESSAS PRECISAM SER CUIDADOSAMENTE
ESCOLHIDAS, VISTO SEREM AS QUE MAIS DETURPAM PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS
ESPÍRITAS.
 AE - AUTORES ENCARNADOS: São obras de estudo, interpretação,
crítica ou comentários de temas doutrinários, ou contos,
novelas, crônicas e romances de fundo espírita, realizadas por
autores espíritas e não espíritas.
 OE - OBRAS DO EVANGELHO: Aqui incluímos autores encarnados e
obras mediúnicas de estudo e interpretação de textos bíblicos e
evangélicos, e bem assim obras de crítica da história, formação
e tradução dos textos bíblicos (Antigo e Novo Testamento).

Definições (4)
OR - OBRAS DE REFERÊNCIAS: Obras espíritas de referência são
as que servem de base como primeiro instrumento de
consulta e pesquisa no estudo de assuntos doutrinários.
São bibliografias, catálogos, dicionários, enciclopédias,
glossários, guias, índices, manuais, repertórios, tesauros,
entre outros trabalhos do gênero que propiciam o rápido
acesso ao conteúdo procurado ou a indicação das fontes a
serem consultadas em pesquisas ou estudos doutrinários.

Fundamentos do Espiritismo (1)
Doutrina Espírita é a obra de Allan Kardec. Todas as
demais obras posteriores lhe são SUBSIDIÁRIAS.
O SABER ESPÍRITA, disse Herculano Pires, se encontra
na obra de Kardec.
Fontes originais do Saber Doutrinário Espírita:

OS LIVROS, A REVISTA, A SOCIEDADE DE ESTUDOS, AS
PESQUISAS, AS VIAGENS DE ORIENTAÇÃO AOS GRUPOS
INICIANTES E DE DIVULGAÇÃO DOUTRINÁRIA

Fundamentos do Espiritismo (2)
As obras SUBSIDIÁRIAS são ditas COMPLEMENTARES de
alguns aspectos do Espiritismo, quando os
interpretam, complementam, explicam, discutem,
criticam, romantizam, sem no entanto CONTRARIAR,
DISTORCER, AMPLIAR, DESFIGURAR, FALSEAR OU ADULTERAR OS
FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS.
•Obras complementares tanto podem ser as OBRAS
MEDIÚNICAS (OM) quanto as de AUTORES ENCARNADOS
(AE).

Conceitos - SDE

Onde está o SDE?

Separar os livros bons dos maus,
os verdadeiros dos falsos
Proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O
Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos
publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos,
chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim
de que possam julgar por comparação.
(ALLAN KARDEC.
Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita)

Separar os livros bons dos maus,
os verdadeiros dos falsos
O LIVRO DOS MÉDIUNS – A. Kardec:
Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem
necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a
matéria, ou, pelo menos, o que haja de principal, não se
limitando a um único autor.
Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as
apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de
poderem julgar por comparação.

Separar os livros bons dos maus,
os verdadeiros dos falsos
Por esse lado, não preconizamos, nem criticamos obra
alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar
a opinião que dela se possa formar.
Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras.
Não nos cabe ser juiz e parte e não alimentamos a ridícula
pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor
separar o bom do mau, o verdadeiro do falso.
 (ALLAN KARDEC. O Livro dos Médiuns, item 35)

A missão das instituições espíritas e dos divulgadores
do Espiritismo

Fidelidade doutrinária (1)
Assim como se dá com o fenômeno da mediunidade, no
qual distinguimos o mediunismo e outras práticas mediúnicas
exercidas fora do Espiritismo, e com a Doutrina Espírita, que é
espiritualista, possui pontos de contato, mas não se confunde
com outras doutrinas espiritualistas, pois se apresenta com
definições, práticas e particularidades que lhe são próprias,
DO MESMO MODO OCORRE COM OBRAS SOBRE TEMAS DO ESPIRITISMO, DE
AUTORES ENCARNADOS E DESENCARNADOS.

Fidelidade doutrinária (2)
Nessa perspectiva, e repisando o que ficou dito acima, veja
que há certas publicações que, conquanto possuam certos
pontos de convergência com o Espiritismo, não são
propriamente espíritas. É o caso, entre outras, de obras
ROUSTAING, RAMATIS, ROHDEN, UBALDI

Assim também se dá com algumas instituições espiritualistas,
nas quais algumas práticas assemelham-se às espiritas, mas
dessas destoam em muitos aspectos.

Fidelidade doutrinária (3)
De outra parte, ocorre também um grande número de obras
mediúnicas de má qualidade, SEJAM AQUELAS COM UMA VISÃO
FATALISTA — E ANTIDOUTRINÁRIA — DO SOFRIMENTO, DA DOR E DO
CARMA, COSTUMEIRAMENTE REFORÇADA PELA ABORDAGEM SUPERFICIAL E
SIMPLISTA DO TEMA em romances mediúnicos e livros de
mensagens,
sejam aquelas outras COM DESCRIÇÕES FANTASIOSAS DO MUNDO
ESPIRITUAL, DE REVELAÇÕES DE REENCARNAÇÃO DE PERSONAGENS

HISTÓRICAS OU DE NOTÍCIAS DO PASSADO E DO FUTURO DA HUMANIDADE.

Fidelidade doutrinária (4)
Mas fique claro, também, que esse é o nosso
ponto de vista e que pessoas e instituições
têm, como é evidente, liberdade de escolher
seus os caminhos, a forma de espiritualizar-se
e a maneira como veem o Cristo.

Kardec: fonte primária insubstituível

CRÍTICA DE LIVROS ESPÍRITAS E FIDELIDADE
DOUTRINÁRIA
Há algo de mais pernicioso ao Espiritismo do que os
ataques apaixonados dos seus adversários. É o que os
pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas
publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que
oferecem da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem
ao ridículo. É de se perguntar por que Deus permite essas
coisas e não esclarece todos os homens da mesma forma.
Haverá algum meio de se remediar esse inconveniente,
que nos parece um dos maiores escolhos da doutrina?
ALLAN KARDEC, Viagem Espírita em 1862, VI

Disponível aqui:
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=37970#crit e
fidelid

Pontos para reflexão
Papel de Kardec como codificador
Elaboração de O LIVRO DOS ESPÍRITOS
As jovens médiuns de Kardec: Caroline e Julie Baudin, Ruth
Celine Japhet, Ermance Dufaux

Elaboração de O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Colaboração de outros centros espíritas e médiuns
Opinião do espírito ou de um espírito
Opinião espírita
Pensamento do médium, pensamento do crítico

Controle Universal do Ensino dos Espíritos (CUEE)
A única garantia do ensino dos Espíritos está na
concordância das revelações feitas espontaneamente,
através de um grande número de médiuns, estranhos uns
aos outros, e em diversos lugares.
Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo

Kardec se correspondia com mais de 3.000 centros, de todo
o mundo

Conexões de O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Obras de Kardec e ano de edição

Opúsculos de Allan Kardec

Obras complementares ao Espiritismo

Obras mediúnicas
Obras mediúnicas costumam ser CENTROS DE CONFUSÃO. Por
isso, TODO CUIDADO É POUCO nessa área.
Há um DILÚVIO DE OBRAS MEDIÚNICAS supostamente espíritas e
de má qualidade
Há certas publicações, mediúnicas e outras, que,
conquanto possuam certos pontos de convergência com o
Espiritismo, não são propriamente espíritas.
Há também inúmeros conceitos, expressões e práticas
ESPIRITUALISTAS – mas não espíritas – que precisam ser
conhecidos, evitando-se enxertá-los na doutrina e prática
genuinamente espíritas.

Boas obras e bons médiuns
Obras mediúnicas e outras não confiáveis: deve-se estudar
o Espiritismo para saber distinguir obras mediúnicas e outras
de autores encarnados que propagam erros doutrinários e
enxertias diversas de caráter não espírita.
Citam-se entre os médiuns estrangeiros: Wera Krijanowski,
André Jackson Davis, Stanton Moses, Geraldine Cummins,
Fernando Lacerda e Rosemary (obras de Lady Nova, a
Telika).
No Brasil, os médiuns Chico Xavier, Yvonne Pereira, Zilda
Gama, Divaldo Franco e Raul Teixeira posicionam-se como
os melhores

Autores encarnados
 Entre os antigos, podem se classificar: Bezerra de Menezes, Ewerton
Quadros, Antônio Gonçalves Batuíra, Caibar Schutel, Leopoldo
Machado, Pedro Granja, Pedro de Camargo, Canuto Abreu, CARLOS
IMBASSAHY, Inácio Ferreira, DEOLINDO AMORIM, Jorge Andréa, Torres
Pastorino, Mário B. Tamassia, Ney Lobo, Alberto de Souza Rocha,
Ramiro Gama, Ary Lex, HERCULANO PIRES, José Jorge, Alberto Lyra,
HERNANI GUIMARÃES ANDRADE, Henrique Rodrigues.
 Já no campo dos modernos estão, entre outros, os seguintes: HERMÍNIO
MIRANDA, Carlos Bernardo Loureiro, Djalma Argollo, Marlene Nobre,
Adenáuer Novaes, L. PALHANO JR., Nazareno Tourinho, Durval Ciamponi,
Luiz Gonzaga Pinheiro, Suely C. Schubert, Dora Incontri, Cícero M.
Teixeira, Euripedes Kühl, RICHARD SIMONETTI, Carlos de Brito Imbassahy,
Wílson Garcia, Christiano Torghi, Antônio Cesar P. de Carvalho, Helena
M. Craveiro, Núbor O. Facure, RICARDO DI BERNARDI, José Lázaro Boberg,
Renê Ivan Franzolin.

Estudos da obra de Emmanuel (1)
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=46334#2.7

Estudos da obra de Emmanuel (2)
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=46334#2.7

Estudos da obra de Emmanuel
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=46334#2.7
Tesouro em português
sobre o Novo Testamento,
de fácil entendimento,
mesmo para os que têm
apenas os primeiros anos
de escolarização.
Os de maior cultura
obterão ainda mais
conhecimento e interação
com a obra de Emmanuel

(Denise Lino)

Estudando as obras de André Luiz
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=46334#2.6

Onde encontrar as obras de Allan Kardec
 As obras de Kardec podem ser encontradas nestes endereços
eletrônicos:
 Obras de Kardec - FEB - Obras de Allan Kardec, inclusive
a Revista Espírita, para download livre.
 Estudo on-line da Doutrina Espírita - Pentateuco
Espírita mais Obras Póstumas e O que é Espiritismo.
 http://ipeak.net/site/ - Site do IPEAK de estudos e pesquisas online de toda a obra de Kardec, a Revista Espírita, inclusive.

 Versão eletrônica do Guia para Estudo da Doutrina Espírita.

Onde encontrar obras clássicas do Espiritismo
 Muitos títulos de autores espíritas clássicos, alguns na língua
original ou na tradução do próprio site, podem ser encontrados
nestes endereços eletrônicos:
 Autores Espíritas Clássicos
 Biblioteca Virtual - O Consolador
 Biblioteca Virtual Espírita
 Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras da FEP

 Biblioteca Virtual do PENSE
 Aqui uma lista de autores clássicos do Espiritismo e suas
principais obras: (aqui)

Sites para estudos de obras de Kardec e
Chico Xavier
 Biblioteca Virtual - O Consolador - Biblioteca Virtual com
diversas obras espíritas, algumas voltadas a deficientes visuais.
 Biblioteca Virtual Espírita - Livros, apostilas, revistas, artigos e
vídeos espíritas

 Autores Espíritas Clássicos - Livros de autores clássicos do
Espiritismo
 http://bibliadocaminho.com/ocaminho/ - Obras de Kardec, AT
e NT e obras de F. C. Xavier (FEB)

Obras espíritas de referência
http://www.aprendizadoespirita.net/blog.php?idb=46334

Obras de Chico Xavier e Herculano Pires

Espiritismo e obras do Evangelho (1)
 Comentários, casos e crônicas dos Espíritos: Bezerra de Menezes,
Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Joana de Ângelis,
Francisco de Paula Vítor, Marco Prisco, Amélia Rodrigues, Neio Lúcio.
 Os Estudos Evangélicos de Emmanuel (Caminho Verdade e Vida, Pão
Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva) (aqui) e a coleção O
Evangelho por Emmanuel (aqui)
 Comentários, casos e crônicas dos seguintes autores: Cairbar Schutel,
Herculano Pires, Torres Pastorino, Hermínio Miranda (João
Marcus), Yvonne A. Pereira, Vinícius (Pedro de Camargo), Paulo Alves
Godoy, Clóvis Tavares, Ramiro Gama, Therezinha Oliveira, Martins
Peralva, L. Palhano Jr., Richard Simonetti, Djalma Argollo, Adenáuer
Novaes, José Lázaro Boberg.
 Estudos, traduções e interpretações: Antônio Luiz Sayão, Romeu do
Amaral Camargo, Cairbar Schutel, Edgard Armond, Bruno
Bertocco, Djalma Argollo, Eliseu Rigonatti, Severino Celestino da Silva,
João J. Moutinho, José dos Reis Chaves, Haroldo Dutra Dias.

Espiritismo e Obras do Evangelho (2)
 Obras sobre o Cristianismo Primitivo:
As marcas do Cristo e Cristianismo, a mensagem esquecida (Hermínio
Miranda)
Os romances históricos de Emmanuel, passados no início da Era Cristã
(aqui)
As crônicas e histórias de Humberto de Campos sobre o Cristianismo
Primitivo, agora consolidadas no livro No Roteiro de Jesus (aqui)
 Obras de estudos do Evangelho: O Evangelho segundo o Espiritismo Orientações para o estudo, Brasília, FEB, 2014– Um novo olhar sobre o
Evangelho. Beatriz F. Carvalho. Capivari, EME, 2013 – Estudos Espíritas do
Evangelho. Therezinha Oliveira. Campinas, Ed. Allan Kardec, 2010 –
Personagens da Boa Nova. Curitiba, FEP, 2010. –O Evangelho da
Mediunidade. Eliseu Rigonatti. São Paulo, LAKE, 1975. – O Evangelho dos
Humildes. Eliseu Rigonatti. São Paulo, LAKE, 1978. – Jesus, o Verbo do Pai, A
Luz do Mundo e O Pão da Vida [Interpretação do Evangelho de S. João] J.
Manahen e R. Jacintho. São Paulo, Luz no Lar.

Espiritismo e Obras do Evangelho (3)
 Traduções de Evangelhos: O Evangelho de Tomé (Hermínio Miranda).
Rio de Janeiro, Arte & Cultura, 1991 - O Evangelho conforme
Mateus (Djalma Motta Argollo). Ilheus, BA, Logos, 1997; Novo
Testamento (Haroldo Dutra Dias) - Brasília, FEB, 2014.
 Bíblias e dicionários bíblicos: Não há "bíblias espíritas", como se sabe,
embora haja umas poucas traduções realizadas por autores espíritas
(v. acima), o que é coisa bem diferente.
 Assim, uma boa bíblia de estudo e pesquisa é a Bíblia Thompson.
 Há também a bíblia católica Ave Maria.
 É importante, também, um dicionário bíblico (aqui) (aqui), uma chave
bíblica (aqui) (aqui) para localização de passagens e algum livrinho de
iniciação ao conhecimento da bíblia (aqui) (aqui).
 A coleção Sabedoria do Evangelho, de Torres Pastorino (aqui), tem uma
boa introdução aos textos evangélicos e muitos trechos traduzidos do
original grego.

Glossário


Rosa-cruz: é uma confraria de iluminados surgida a partir do século XVI e difundida pelos países vizinhos no século XVII,
quando ficou publicamente conhecida através de três manifestos. Insere-se na tradição esotérica ocidental. Esta confraria
hermética é vista por muitos rosacrucianistas antigos e modernos como um "Colégio de Invisíveis" nos mundos internos,
formado por grandes adeptos, com o intuito de prestar auxílio à evolução espiritual da humanidade.



Esoterismo: é o nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e
religiões - ou mesmo das Fraternidades Iniciáticas - que buscam transmitir um rol acerca de determinados assuntos que diz
respeito a natureza da vida que estão sutilmente ocultas. Um sentido popular do termo é da percepção de que
transmitem um conhecimento enigmático ou incomum, sempre com vetor oculto. Segundo alguns, o esoterismo é o termo
para as doutrinas cujos princípios e conhecimentos não podem ou não devem ser "vulgarizados", sendo comunicados a
um restrito número de partidários adeptos.



Teosofia:(do grego de theos, Deus + sophia, sabedoria, formando theosophia; literalmente "conhecimento de deus") é um
termo que designa diferentes doutrinas místicas e iniciáticas de sentido esotérico. É possível tratar a palavra teosofia como
uma noção primitiva, ou seja, algo de caráter abstrato, impossível de ser descrito completamente. Assim, cada teosofista
possui o seu conceito de teosofia, ligado somente a ele próprio e às obras que estudou além daquilo que já viveu.
Começou a ser difundida no mundo contemporâneo pela Sociedade Teosófica original. Muitos tem como personalidade
mais influente e importante Helena Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica.



Nova Era: O movimento New Age (em português, Nova Era) tem, como característica, uma fusão de ensinos metafísicos,
vivências espiritualistas, animistas e paracientíficas, com uma proposta de um novo modelo de consciência moral,
psicológica e social. Propõe uma integração, uma simbiose com o meio envolvente, com a Natureza, o Cosmo e todas
suas multidimensões (observa-se, pela vivência da projeção da consciência, a existência de muitas dimensões além da
dimensão física experimentada pelo corpo biológico humano). Tem, muitas vezes, como base, um caráter liberal e de
oposição à ortodoxia e o conservadorismo das religiões organizadas.


Fonte: Wikipedia
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