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Momento de reflexão
Fala-nos da Religião...
E eu tenho falado de outra coisa hoje?
Não é a religião todas as nossas ações e reflexões?
E tudo o que não é ação nem reflexão, mas aquele espanto e
aquela surpresa sempre brotando na alma, mesmo quando as
mãos talham a pedra ou manejam o tear?
Quem pode separar sua fé de suas ações ou sua crença de
seus afazeres?
Quem pode espalhar suas horas perante si, dizendo: “Esta é
para Deus, e essa é para mim; esta é para minha alma, e essa
é para o meu corpo?
O PROFETA – Gibran Khalil Gibran
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O que se deve entender por LEI NATURAL?
A lei natural é a LEI DE DEUS

É a única necessária à felicidade do homem.
Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e
ele só se torna infeliz porque dela se afasta.
Ela é perfeita, eterna e imutável como o próprio
Deus.
A harmonia do universo material como no moral se
funda na ETERNIDADE DAS LEIS DE DEUS
A. KARDEC, O Livro dos Espíritos, Questões 614, 615, 616 e 618

O que se deve entender por LEI NATURAL?
As leis dos homens são imperfeitas e devem ser
MODIFICADAS e conformadas às LEIS DIVINAS.
As leis divinas são apropriadas à natureza de cada
mundo e proporcionais ao grau de adiantamento
dos seres que os habitam
A. KARDEC, O Livro dos Espíritos, Questões 614, 615, 616 e 618

Como tomamos conhecimento das LEIS DIVINAS?

Pela REVELAÇÃO.
Revelação vem de revelar, do latim ‘revelare’, cuja
raiz é ‘velum’, véu.
Significa literalmente sair de sob o véu, e
figuradamente: descobrir, fazer conhecer uma
coisa secreta ou desconhecida.
É também o ato ou efeito de revelar(-se).

Para os CRISTÃOS, o que significa a REVELAÇÃO?

Significa a ação divina que comunica aos
homens os desígnios de Deus e a verdade que
estes envolvem.
São instruções espirituais vindas através de
pessoas ditas escolhidas pela divindade, profetas
e médiuns.
Essas revelações não vêm pelo conhecimento de
uma pessoa, mas da manifestação espiritual.

Quem foi o MAIOR revelador da Lei Divina?
VÊDE JESUS.
A doutrina que Jesus ensinou é a mais pura
expressão da Lei de Deus.
De fato, Jesus estava animado do Espírito divino e
foi o ser mais puro que já apareceu na Terra.
 Jesus é o modelo e guia para o homem obter sua
perfeição moral.
A. KARDEC, O Livro dos Espíritos, Questão 625

E antes de Jesus?
 Como vimos, JESUS FOI O MAIOR DOS REVELADORES,
mas as leis divinas NÃO foram reveladas ao homem
por ele.
ANTES DE JESUS, Deus as escreveu por toda a parte, e
todos que, em algum tempo anterior a Jesus,
meditaram sobre a sabedoria puderam
compreendê-las e ensiná-las.
Na verdade, Deus, em todos os tempos, sempre
suscitou entre os homens “Espíritos superiores,
encarnados com o fim de fazer progredir a
humanidade.”
A. KARDEC, O Livro dos Espíritos, Questões 622 e 626

AS LEIS DIVINAS sempre foram conhecidas dos homens?

As LEIS DIVINAS estão escritas no livro da Natureza.
O homem pode conhecer as LEIS DIVINAS sempre
que desejou procurá-las.
Os princípios da LEI DIVINA foram proclamados em
todos os tempos por missionários e homens de bem.
Assim, os elementos da LEI DIVINA são encontrados
na doutrina moral de todos os povos saídos da
barbárie, mas incompletos ou alterados pela
ignorância e a superstição
A. Kardec, O Livro dos Espíritos, Questão 626

A LEI DE DEUS sempre foi revelada completamente?
A Revelação é progressiva – pois é necessário que
cada coisa venha a seu tempo, conforme a evolução.
Hoje a LEI DE DEUS está sendo ditada mais completa e
para todos os homens, indistintamente.
No passado, alguns faziam mistério das LEI DE DEUS,
separando o SAGRADO do PROFANO.
As tradições religiosas do passado devem ser
estudadas, pois encerram os germes de grandes
verdades. O Espiritismo é a chave para compreendêlas.
A. Kardec, O Livro dos Espíritos, Questão 628

Onde está escrita a LEI DE DEUS?
Na CONSCIÊNCIA.
No processo evolutivo, o Princípio Espiritual a pouco e
pouco se individualiza, até tornar-se ESPÍRITO HUMANO
e ingressar no REINO HOMINAL, no qual terá o
PENSAMENTO CONTÍNUO, o LIVRE-ARBÍTRIO e a RAZÃO.
São os pródomos da LEI MORAL, cujo objetivo é
transformar os homens em ESPÍRITOS PERFEITOS
André Luiz, Evolução em dois mundos

Por que as escrituras religiosas de todos os povos
nos tocam, comovem e fazem refletir?

Porque são meios, instrumentos para conhecer a LEI DE
DEUS.
Porque nos recordam as LEIS DE DEUS inscritas em nossa
CONSCIÊNCIA.
Porque ANTES de estarem no texto AS LEIS DE DEUS foram
grafadas em nós, desde a CRIAÇÃO.
Porque nos levam a uma viagem interior, a uma reflexão,
quanto aos REAIS objetivos da VIDA.
Porque nos põe em RELAÇÃO e em SINTONIA com a
DIVINDADE.
Haroldo Dutra Dias, Palestra As Leis Morais, com acréscimos

CONCLUSÕES (1)
 A LEI NATURAL é a LEI DE DEUS  Isso equivale ao
reconhecimento da unidade divina de todas as leis
que regem o Universo:
umas regulam o movimento e as relações da
matéria: as LEIS FÍSICAS, do domínio da ciência;
outras — as LEIS MORAIS — concernem ao homem
em si mesmo, e às suas relações com Deus e com
o seu semelhante.
José Herculano Pires. Religião em Espírito e Verdade. In O Espírito e o Tempo 1977.

CONCLUSÕES (2)
 As RELIGIÕES são fragmentações da LEI DE DEUS
O ESPIRITISMO nos oferece a visão global do
Universo, num vasto sistema de relações que unem
todas as coisas, desde a matéria bruta até à
divindade, ou seja, desde o plano material até o
espiritual.
As religiões, nesse amplo contexto, são como
fragmentações temporárias do processo único da
evolução humana.
José Herculano Pires. Religião em Espírito e Verdade. In O Espírito e o Tempo,1977.

As LEIS MORAIS (1)
 Que definição se pode dar da moral?

A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer,
a distinção entre o BEM e o MAL.
Ela se funda sobre a observação da LEI DE DEUS.
O homem se conduz bem quando faz tudo em
vista e para o bem de todos, porque, então, ele
observa a LEI DE DEUS
A. KARDEC. O Livro dos Espíritos, Q. 629.

As LEIS MORAIS(2)
 Como se pode distinguir o BEM do MAL?

O BEM é tudo aquilo que está conforme a LEI DE
DEUS,
e o MAL tudo aquilo que dela se afasta.
Assim, fazer o bem é se conformar com a LEI DE
DEUS
e fazer o MAL é infringir essa LEI.
A. KARDEC. O Livro dos Espíritos, Q. 630.

MORAL é a regra do bem proceder
Ela se funda na observação da LEI DE DEUS, que
está INSCRITA NA CONSCIÊNCIA de cada um.
Mas o homem a ESQUECERA e a MENOSPREZARA
Daí, por meio da REVELAÇÃO, enviados de DEUS
vêm (re)lembrá-la, com a finalidade de fazer a
humanidade avançar.
A MORAL ESPÍRITA é a mesma do CRISTO.

A LEI DE ADORAÇÃO
No estudo sobre a Lei de Adoração, os Espíritos
informam que a adoração é um sentimento
inato, como o da Divindade.
Adorar é elevar o pensamento a Deus,
aproximando dEle a alma.
A seguir, os Espíritos acrescentam que a
verdadeira adoração é a do coração, e que a
adoração exterior pode, sim, ser útil, desde que
sincera.
A. Kardec, O Livro dos Espíritos, Q. 653-656

DIVISÃO DA LEI NATURAL: 10 PARTES (L.E. Q. 648)
 ADORAÇÃO (base instintiva das Religiões) TRABALHO,
REPRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESTRUIÇÃO, SOCIEDADE,
PROGRESSO, IGUALDADE, LIBERDADE E

LEI DE JUSTIÇA, AMOR E CARIDADE

A última é a mais importante: é por ela que o
homem pode avançar mais na vida espiritual,
porque ela resume todas as outras.

A Lei Divina ou Natural – Leis Morais

Momento de reflexão

Fonte: Sésio Santiago Freire Filho - http://slideplayer.com.br/slide/340082/

Fonte: Sésio Santiago Freire Filho - http://slideplayer.com.br/slide/340082/

Fonte: Sésio Santiago Freire Filho - http://slideplayer.com.br/slide/340082/

Baseado em História das religiões – por Gothardo Miranda

Doutrina e Religião (1)
Religião: 1. Do latim religionis = religião, com
sentido próprio, culto prestado aos deuses;
prática religiosa
2. Crença na existência de forças ou entidades
sobre-humanas responsáveis pela criação,
ordenação e sustentação do universo.
Fonte: Dicionário Michaelis on-line

Doutrina e Religião (2)
Doutrina: 1. Conjunto de dogmas e princípios que
fundamentam um sistema ideológico, filosófico,
político, religioso etc. (doutrina marxista, doutrina
cristã): A doutrina de Descartes
2. Crença ou conjunto de crenças que são vistas
como verdades absolutas pelos que nelas
acreditam: a doutrina da reencarnação.
Fonte: Dicionário Michaelis on-line

RELIGIÃO ESPÍRITA? (1)
Para nós, o Espiritismo não deve tender para nenhuma
forma religiosa determinada. Ele é e deve permanecer
como uma FILOSOFIA TOLERANTE E PROGRESSIVA, abrindo
seus braços a todos os deserdados, qualquer que seja
a nacionalidade e a convicção a que pertençam.
(ALLAN KARDEC, Revista Espírita, junho 1869).

O Espiritismo não é propriamente uma RELIGIÃO
INSTITUÍDA, mas uma RELIGIÃO NATURAL, que nasce naquele
que leu os seus princípios e entendeu a natureza
divina, tornando-se, assim, uma pessoa religiosa.
(L. PALHANO JR.)

RELIGIÃO ESPÍRITA? (2)
A chamada RELIGIÃO ESPÍRITA vem de uma
consequência dos aspectos científicos, filosóficos e
morais da Doutrina Espírita.

Não se deve substituir o aspecto moral do
Espiritismo pelo aspecto religioso, pois que não é a
mesma coisa.
Moral é lei e regra do bem proceder e Religião é
relação com a divindade.
(L. PALHANO JR.)

Espiritismo e outras religiões (1)
Nos círculos da fé.
Mensagem de Emmanuel
Lembremo-nos, com o devido apreço aos irmãos que
esposam princípios diferentes dos nossos, de que existem
tantos modos de expressar confiança no Criador quantos
são os estágios evolutivos das criaturas.
Emmanuel. Justiça Divina. 1.ª Parte — Cap. I — Item 12.

Espiritismo e outras religiões (2)
“o que se faz preciso, em vossa época, é
estabelecer a diferença entre RELIGIÃO e RELIGIÕES.
A religião é o sentimento divino que prende o
homem ao Criador.
As religiões são organizações dos homens, falíveis e
imperfeitas como eles próprios;
dignas de todo o acatamento pelo sopro de
inspiração superior que as faz surgir, são como gotas
de orvalho celeste, misturadas com os elementos da
terra em que caíram ...”
Emmanuel, Palavras de Emmanuel, F. C. Xavier

O Espiritismo em face das religiões cristãs (1)

 O Espiritismo postula uma interpretação
compreensiva, sem apego e sem prevenção

 O Espiritismo não surgiu
interpretação da Bíblia.
 Surgiu

de

mais

uma

do

FENÔMENO,
DA
OBSERVAÇÃO,
EXPERIMENTAÇÃO E DA ANÁLISE E DEDUÇÕES LÓGICAS.


(A Gênese, XVII, n. 40)

O Espiritismo em face das religiões cristãs (2)

 O Espiritismo traz os elementos básicos para
compreensão dos problemas evangélicos.
 [O Espiritismo] nada suprime do Evangelho:
completa-o e elucida-o. Com o auxílio das
novas leis que revela, reunidas às da Ciência, faz
compreender o que era ininteligível...


(A Gênese, XVII, n. 40)

Religião em Espírito e em Verdade
 DEUS É ESPÍRITO, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em
espírito e em verdade (JESUS E A MULHER SAMARITANA, JOÃO 4,24)
 O DEUS QUE FEZ O MUNDO e tudo que nele há, sendo Senhor do
céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens
(PAULO NO AREÓPAGO/ATENAS, ATOS, 17,24)

Tende como TEMPLO o Universo;
como ALTAR a consciência;
como LEI a caridade;
por IMAGEM Deus,
por RELIGIÃO o Amor.

(Léon Denis)

ALTERNATIVAS DA HUMANIDADE EM RELAÇÃO AO MUNDO ESPIRITUAL – Durval Ciamponi
COM REENCARNAÇÃO
SOBREVIVÊNCIA DA ALMA
COM RESSURREIÇÃO
Espiritualismo

Homem

Espiritismo, Sincretismo Religioso
Doutrinas orientais
Escolas espiritualistas
Judaísmo (Velho Testamento)
Cristianismo e divisões (VT e NT)
Islamismo (Alcorão)

Existe um único ser inteligente. A alma é uma
fagulha que retorna ao Todo (Deus).
Deus é a soma de Tudo o que existe.
PANTEÍSMO Deus é resultante de todas as inteligências reunidas.
Reencarnacionista (Rosa-cruz, Budismo, etc.)
A alma humana tem fim

FILOSÓFICO: Nada existe além da matéria
Materialismo

Deus não existe. A alma não existe
O pensamento resulta de
propriedade da matéria

PSICOLÓGICO: Apego aos bens materiais (posse) Orgulho, Egoísmo, Vaidade

ALTERNATIVAS DA HUMANIDADE EM RELAÇÃO AO MUNDO ESPIRITUAL – Durval Ciamponi
DINÂMICO

Alternativas da
Humanidade
(Na Era do Espírito)
Durval Ciamponi
Edições FEESP

Espiritualismo

KARDEC – Codificação
ORTODOXO

Latino
ESPIRITISMO

COM
REENCARNAÇÃO

COM COMUNICAÇÃO
(com Espíritos)

ROUSTAING – Os quatro Evangelhos
Anglo-Saxão com ou sem Reencarnação

SINCRETISMO RELIGIOSO
Umbanda, Candomblé, Quimbanda

SOBREVIVÊNCIA DA ALMA

Fo Hi, Taoísmo, Confucionismo (China)
Vedismo, Bramanismo, Budismo (Índia)
Masdeísmo (Pérsia), Xintoísmo (Japão)

RELIGIÕES
SEM COMUNICAÇÃO
(com Espíritos)
Rosa-cruz, Teosofia, Cabala
ESCOLAS

Fonte: https://pt.slideshare.net/DeniseAguiar2/0102-conceito-e-objeto - com modificações

Fonte: https://pt.slideshare.net/DeniseAguiar2/0102-conceito-e-objeto

OS POSTULADOS DO ESPIRITISMO NAS OUTRAS RELIGIÕES

Os postulados essenciais do Espiritismo NÃO SÃO
NOVOS, estão em outras religiões ou filosofias:
Existência de um único DEUS
A comunicação com os Espíritos
A reencarnação
A Lei de Causa e Efeito
O períspirito

O progresso infinito da alma
A pluralidade dos mundos

A prática da caridade

O ESPIRITISMO SE APOIA NA BASE DAS RELIGIÕES
O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias
bases da religião: Deus, a alma, as penas e
recompensas como consequências naturais da vida
terrena, oferecendo um quadro do futuro em que
nada pode ser contestado pela mais exigente razão.
A. Kardec, O Livro dos Espíritos, Conclusão, Item V

O Espiritismo somou os postulados dispersos numa
síntese conceptual do conhecimento: lógica,
didática, acessível a todos os homens

NÃO SÃO PRÁTICAS ESPÍRITAS (1)
VESTIR paramentos ou quaisquer roupas especiais;
 CONSUMIR vinho ou qualquer bebida alcoólica;

UTILIZAR incenso, mirra, fumo, ou substâncias outras que
produzam fumaça;
POSSUIR altares, imagens, andores, velas e quaisquer
objetos materiais como auxiliares de atração do
público;

ENTOAR hinos ou cantos em línguas mortas ou exóticas;
REALIZAR danças, procissões ou atos análogos;

NÃO SÃO PRÁTICAS ESPÍRITAS (2)
ATENDER a interesses materiais, rasteiros ou mundanos;
COBRAR por qualquer ação exercida em benefício do
próximo;
FAZER USO de talismãs, amuletos, orações miraculosas,
bentinhos, escapulários ou qualquer objeto;

PROCEDER a administração de sacramentos,
concessão de indulgências, distribuição de títulos
nobiliárquicos;

NÃO SÃO PRÁTICAS ESPÍRITAS (3)
CONFECCIONAR horóscopo, exercer a cartomancia,
quiromancia e outras mancias;
OFICIAR rituais e encenações extravagantes de
modo a impressionar o público;
FAZER promessas e despachos, riscar cruzes e
pontos, praticar, enfim, a longa série de atos
materiais oriundos de primitivas concepções
religiosas.

OUTRAS QUESTÕES
E nem realizar...

BATIZADOS
CRISMAS
CASAMENTOS

VELÓRIOS
RIFAS e BINGOS

“Fundo” e “forma” - Final
A MULHER SAMARITANA
Nem neste monte (Gerizim) nem em Jerusalém adorareis o
Pai. (...) Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo
em Espírito e verdade. (João, 4, 4-26)

OS TRÊS EREMITAS – Conto de Leon Tolstói
Numa ilha, viviam três eremitas. Nós somos três; tu és três –
tem piedade de nós!
O bispo da região vai ensinar rezas canônicas, para
substituir “reza indigna”
Retorna o bispo ao continente. Vê uma grande luz – os 3 de
mãos dadas: Esquecemos as preces. Ensina-nos novamente.

A SEGUIR  Material complementar

Mensagem de Emmanuel: Nos círculos da fé
Glossário de termos referentes a: Espiritismo,

Religião e Doutrinas Espiritualistas
Bibliografia

Nos círculos da fé (1)
Lembremo-nos, com o devido apreço aos irmãos
que esposam princípios diferentes dos nossos, de
que existem tantos modos de expressar confiança
no Criador quantos são os estágios evolutivos das
criaturas.
Emmanuel. Justiça Divina. 1.ª Parte — Cap. I — Item 12.

Nos círculos da fé (2)

Há os que pretendem louvar a Infinita Bondade,
manejando borés; há os que se supõem
plenamente desobrigados de todos os
compromissos com a própria crença, tão somente
por se entregarem a bailados exóticos; há os que
se cobrem de amuletos, admitindo que o Eterno
Poder vibre absolutamente concentrado nas
figurações geométricas;
Emmanuel. Justiça Divina. 1.ª Parte — Cap. I — Item 12.

Nos círculos da fé (3)

há os que fazem votos de solidão, crendo agradar
aos Céus, fugindo de trabalhar; há os que levantam
santuários de ouro e pedrarias, julgando
homenagear o Divino Amor; e há, ainda, os que se
presumem detentores de prerrogativas e honras
especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma,
como se Deus não passasse de arruinado ancião, ao
sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes.
Emmanuel. Justiça Divina. 1.ª Parte — Cap. I — Item 12.

Nos círculos da fé (4)

Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não
lhes negues consideração e respeito.
Quase sempre, são corações infantis, usando
símbolos como exercícios da escola, ou sofrendo
sugestões de terror para se acomodarem à
disciplina.
Emmanuel. Justiça Divina. 1.ª Parte — Cap. I — Item 12.

Glossário
VEDISMO: Religião mais antiga do povo hindu, fundada
nos ensinamentos e liturgia dos Vedas e que antecede o
bramanismo e o hinduísmo.

JAINISMO: FIL. REL. - Religião hindu heterodoxa, fundada
no século VI a.C., que aceita a doutrina do carma,
rejeita a violência e é contrária ao sistema de castas do
bramanismo.

Glossário
BUDISMO: FIL. REL. - Sistema filosófico e religioso fundado
por Siddharta Gautama, o Buda (563-483 a.C.), que
ensina que o homem deve renunciar ao apego à vida,
aos interesses de sua individualidade, para alcançar um
estado de bem-aventurança plena, o nirvana, no qual se
extinguem as paixões e a busca de permanência em
um mundo no qual tudo é transitório. [A noção de um
Deus pessoal e criador é totalmente estranha ao
budismo.]

Glossário
TAOÍSMO: Na cultura chinesa, doutrina filosóficoreligiosa, desenvolvida por Lao Tse, no século VI a.C.,
que dá ênfase à integração do homem à realidade
cósmica e cuja noção fundamental é o tau (caminho),
que deve ser percorrido de modo sereno e espontâneo,
recomendando-se sempre a meditação e a prática de
exercícios.

Glossário
XINTOÍSMO: Antiga religião japonesa, ainda professada
atualmente, que enfatiza a pureza e a energia do
espírito, caracterizada pelo politeísmo, animismo, culto à
natureza e honra aos ancestrais; shinto, xintó.
MASDEÍSMO: (Pérsia) Religião dos antigos iranianos, em
que se admitem os princípios do bem e do mal, além da
divinização das forças naturais.

Glossário
ROSA-CRUZ: 1 Fraternidade filosófico-religiosa surgida na
Alemanha no século XVI, inserindo-se na tradição
esotérica ocidental, e que tem como um dos seus
objetivos auxiliar o desenvolvimento espiritual da
humanidade.
2 Nome comum a várias fraternidades secretas, que
apresentam diversas origens; cultivam o misticismo e
pretendem desenvolver poderes ocultos no homem.

Glossário
CABALA: 1 FIL. – REL. Tratado filosófico-religioso judaico
que tem suas origens na Idade Média, nos séculos XII e
XIII, marcado por elementos de natureza mística e
esotérica.
2 O conteúdo desse tratado, especialmente a
decifração dos pontos místicos e alegóricos, envolvendo
números e letras do Antigo Testamento.
3 POR EXT. Denominação dada a várias tendências
religiosas e/ou filosóficas, surgidas na Europa, a partir do
século XII, carregadas de misticismo e esoterismo.

Glossário
TEOSOFIA: 1 Conjunto de doutrinas filosóficas e religiosas,
visando o conhecimento da divindade e a consequente
elevação do espírito.

2 Doutrina espiritualista ligada ao pensamento e práticas
ocultistas e místicas e às religiões orientais, base da
Sociedade Teosófica, fundada no século XIX por
Madame Blavatsky (1831-1891) e H. S. Olcott (1832-1907)
em Nova York; teosofismo.
Fonte deste Glossário: http://michaelis.uol.com.br/

Glossário
CONFUCIONISMO: Doutrina elaborada pelo filósofo e teórico
político chinês Confúcio (551-479 a.C.) e por seus seguidores,
que se baseia num conjunto de crenças, conhecimentos e
valores da filosofia e da ética social, especialmente na
retidão de caráter, na justiça, na sinceridade e no amor filial
e que prega o culto à natureza e aos antepassados.

VEDISMO: 1 FIL. Organização religiosa, política e social da
Índia, marcada pelo sistema de castas e pela supremacia
da casta sacerdotal dos brâmanes.
2 REL. O conjunto da religião indiana, desde sua origem até
hoje.

Glossário
SINCRETISMO: 1 REL. Fusão de diferentes religiões,
doutrinas e cultos, cujos elementos permanecem com
interpretações próprias. 2 FILOS. Reunião relativamente
equilibrada de elementos díspares, oriundos de visões
de mundo diferentes. 3 ANTROP., SOCIOL., POR ANALOG.
Fusão de diversos elementos culturais antagônicos ou de
diferentes culturas e sistemas sociais. 4 Reunião de
doutrinas diferentes, com a manutenção embora de
traços perceptíveis das doutrinas originais.
Frequentemente, quando se fala em sincretismo, se
pensa no sincretismo entre diferentes religiões, no
chamado SINCRETISMO RELIGIOSO.

Glossário
CULTO – 1. Forma pela qual se presta homenagem à
divindade; liturgia. 2. A religião: Culto católico, culto
protestante. 3. Cerimônias religiosas. 4. Veneração. C.
externo: cerimônias e festividades religiosas. C.
interno: o que se rende a Deus por atos interiores da
consciência.
LITURGIA – Conjunto de práticas e elementos religiosos
instituídos por uma igreja para se prestar culto a Deus;
RITUAL.
RITUAL – Conjunto de ritos de uma religião ou de uma
igreja.

Glossário
 RITO – Conjunto de regras e cerimônias que devem ser
cumpridas em uma religião; LITURGIA: o rito grego ortodoxo.
 CRENÇA – 1. Fé religiosa [ Antôn.: ceticismo, descrença. ] 2.
Aquilo que uma pessoa ou grupo consideram como
verdadeiro (crenças filosóficas)
 ANTROPOMORFISMO – Conceito ou ação de atribuir a Deus,
aos deuses ou aos seres sobrenaturais sentimentos, ideias,
paixões e atitudes próprias do seres humanos.
 SISTEMA – 1. Conjunto de ideias que configuram uma
concepção do mundo e da condição humana (sistema
filosófico); DOUTRINA; TEORIA 2. Complexo de normas e
padrões de organização da economia, do exercício do
poder e da sociedade (sistema econômico; sistema político;
sistema social)

Glossário
 RELIGIÃO – 1. Do latim religionis = religião, com sentido próprio,
culto prestado aos deuses; prática religiosa 2. Crença na existência
de forças ou entidades sobre-humanas responsáveis pela criação,
ordenação e sustentação do universo.
 SACRAMENTO – 1. Rel. Ato ou sinal sagrado pelo qual se recebe
uma graça divina 2. Sinais sagrados que, segundo a doutrina
católica, teriam sido instituídos por Jesus Cristo para distribuição da
salvação divina àqueles que, recebendo-os, fazem uma profissão
de fé (batismo, crisma, eucaristia, confissão, matrimônio, extremaunção)
 GRAÇA – 1. A misericórdia divina, que concede favores aos
homens: Conseguiu tudo com a graça de Deus. 2. Teol. No
Catolicismo, auxílio de Deus para que os homens alcancem a
salvação, a graça, a bênção divina: O rapaz alcançou a graça do
perdão.

Glossário
 MATERIALISMO – 1. Sistema daqueles que pensam ser tudo
matéria no homem, e, assim, nada sobrevive após a destruição
do corpo. 2. Filosofia de vida na qual todos os objetivos estão
voltados para os gozos e bens materiais.
 AGNOSTICISMO – Doutrina que considera impossível conhecer
ou compreender, e portanto discutir, a realidade das questões
da metafísica ou da fé religiosa (embora admita existirem,
como a existência de Deus), por não serem passíveis de
análise e comprovação racional ou científica.
 ATEÍSMO - 1. Falta de crença em Deus; DESCRENÇA [ Antôn.:
crença, fé ] 2. Fil. Doutrina (com várias nuanças na história da
filosofia) que recusa a ideia da existência de Deus, tanto a que
se baseia diretamente na fé quanto a que se apoia em
argumentação ou explanação racional.

Glossário
DOUTRINA – 1. Conjunto de dogmas e princípios que
fundamentam um sistema ideológico, filosófico,
político, religioso etc. (doutrina marxista, doutrina
cristã): A doutrina de Descartes
2. Crença ou conjunto de crenças que são vistas como
verdades absolutas pelos que nelas acreditam: a
doutrina da reencarnação.

3. Pol. Conjunto de princípios que um governo toma
como base para sua ação no campo político e social

Glossário
DOGMA – 1. Rel. Ponto básico de doutrina religiosa,
considerado certo e indiscutível: o dogma da Santíssima
Trindade.
2. Fig. Qualquer doutrina que se apresenta como verdade
indiscutível e portanto deve ser aceita sem contestação
3. Ideia ou preceito apresentados como irrefutáveis.
4. Em religiões, doutrina que se apoia na autoridade de
sua fonte, que deve prevalecer sobre qualquer dúvida
dos fiéis.

Glossário
OBSERVAÇÕES (A) - O Espiritismo não tem dogmas, pois todos os seus
postulados são passíveis de serem discutidos e analisados, mediante a
luz que a ciência possa lançar sobre eles. (L. PALHANO JR.)
(B) - Devemos lembrar [entretanto] que a ciência também se baseia em
dogmas, pontos firmados da sua doutrina de interpretação do mundo
fenomênico. Dogma é todo princípio fundamental de um sistema
filosófico, científico ou religioso. A diferença entre os dogmas da Igreja
e os do Espiritismo se funda na própria natureza de uns e de outros. Os
dogmas da Igreja são fundados em suposições e impostos
autoritariamente à razão. Os dogmas do Espiritismo são, como os da
ciência, fundados na observação e na experiência, e oferecidos à
razão como as conclusões lógicas a que se pode chegar, para a
interpretação dos fatos. (H. HERCULANO PIRES).
Fontes: DICIONÁRIO DE FILOSOFIA ESPÍRITA; e TEOLOGIA ESPÍRITA (J. PALHANO JR); SÚMULA ESPÍRITA (in O SENTIDO DA
VIDA)(J. Herculano Pires) DICIONÁRIOS ON-LINE – Michaelis e Aulete.

Glossário
MORAL – 1. Conjunto de regras e princípios de decência
que orientam a conduta dos indivíduos de um grupo
social ou sociedade (moral burguesa, moral cristã);
MORALIDADE [ Antôn.: imoralidade. ]
2. Conjunto de regras de conduta consideradas como
válidas de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar.
Segundo o Espiritismo, é a regra do bem proceder, isto é,
a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda na
observação da lei de Deus, que está inscrita na
consciência de cada um (O Livro dos Espíritos, Q. 621). A
MORAL ESPÍRITA é a mesma do CRISTO.


Fontes: DICIONÁRIO DE FILOSOFIA ESPÍRITA; e TEOLOGIA ESPÍRITA (J. PALHANO JR); SÚMULA ESPÍRITA (in O SENTIDO DA
VIDA)(J. Herculano Pires) DICIONÁRIOS ON-LINE – Michaelis e Aulete.

Glossário
ÉTICA – 1. Parte da filosofia que trata das questões e
dos preceitos que se relacionam aos valores morais
e à conduta humana.
2. Conjunto de princípios, normas e regras que
devem ser seguidos para que se estabeleça um
comportamento moral exemplar.
 Fontes: DICIONÁRIO DE FILOSOFIA ESPÍRITA; e TEOLOGIA ESPÍRITA (J. PALHANO JR); SÚMULA ESPÍRITA (in O
SENTIDO DA VIDA)(J. Herculano Pires) DICIONÁRIOS ON-LINE – Michaelis e Aulete.
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