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Conselho Espírita Internacional 
APRESENTAÇÃO 

• Os Grupos, Centros e demais Instituições Espíritas, de 
uma forma geral, têm por objetivo principal promover o 
Estudo, a Divulgação e a Prática da Doutrina Espírita, com 
base nas obras de Allan Kardec.  

• A Doutrina Espírita, revelada pelos Espíritos Superiores, 
veio, no seu devido tempo, rememorar e complementar os 
ensinos de Jesus, instruir e esclarecer os homens, abrindo 
uma nova era para a regeneração da Humanidade.  

• Com o Espiritismo, os Espíritos Superiores lançaram as 
bases de um novo edifício social que se eleva e que um dia 
há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de 
amor e caridade. 

• É cada vez maior o número de pessoas que buscam o 
esclarecimento, a orientação, a consolação e a assistência 
que o Espiritismo a todos oferece. 
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APRESENTAÇÃO 

• O Movimento Espírita vem realizando, através da boa 
vontade de pessoas e instituições, o trabalho de colocar a 
Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de todos, 
promovendo e realizando o seu estudo, a sua divulgação e 
a sua prática.  

• Os Grupos, Centros e Sociedades Espíritas constituem-se 
nas unidades fundamentais do Movimento Espírita, 
necessitando de diretriz, apoio e colaboração para a 
adequada realização, multiplicação e aprimoramento de 
seu trabalho. 
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APRESENTAÇÃO 

• Diante da magnitude da tarefa, o Espírito de Verdade nos 
alerta para que “trabalhemos juntos e unamos os nossos 
esforços para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada 
a obra.” 

• Em razão disto, o Conselho Espírita Internacional - CEI. 
está promovendo a realização de Seminários com o 
objetivo de reunir um número cada vez maior de 
companheiros interessados em se aprofundar nos 
conhecimentos do Espiritismo e do Movimento Espírita, 
para aprimorar a sua participação no trabalho de difusão 
da Doutrina Espírita. 
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APRESENTAÇÃO 

• Estes Seminários estão programados para enfocar, 
basicamente, os seguintes assuntos: 

1. Doutrina Espírita e Movimento Espírita 

2. O Centro Espírita (Grupos, Centros e Sociedades 

Espíritas) 

3. O Trabalho Federativo ou de Unificação do Movimento 

Espírita 

4. O Trabalhador Espírita 
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DOUTRINA ESPÍRITA 
E MOVIMENTO ESPÍRITA 

OBSERVAÇÕES 

DE ALLAN KARDEC  

E  

DOS ESPÍRITOS SUPERIORES 
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“Doutrina Espírita”  
       ou  
“Espiritismo” 

IDENTIDADE 

DOUTRINA ESPÍRITA 

Nome dado por Allan Kardec à 
doutrina dos Espíritos contida 

nas obras da Codificação. 
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“Para se designarem coisas novas são precisos 
termos novos. Assim o exige a clareza da 
linguagem, para evitar a confusão inerente à 
variedade de sentidos das mesmas palavras. Os 
vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo 
têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para 
aplicá-los à doutrina dos Espíritos, fora multiplicar 
as causas já numerosas de anfibologia.” 

“Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, 
empregamos, para indicar a crença a que vimos de 
referir-nos, os termos espírita e espiritismo (...)” 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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“Como especialidade, O Livro dos 
Espíritos contém a Doutrina Espírita; 
como generalidade, prende-se à 
doutrina espiritualista (...)” 

“Diremos, pois, que a Doutrina Espírita ou o 
Espiritismo tem por princípio as relações do 
mundo material com os Espíritos ou seres do 
mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão 
os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas.” 

Allan Kardec 
(“O Livro dos Espíritos”  -  Introdução  -  I) 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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ORIGEM, AUTORIA e OBJETIVO  

Observações de Allan Kardec                                
e dos Espíritos Superiores: 

• “Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos 
marcados pela providência para uma manifestação 
universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os 
agentes de sua vontade, tem por missão instruir e 
esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a 
regeneração da Humanidade.” 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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• “Este livro [O Livro dos Espíritos] é o repositório de seus 
ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de 
Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos 
de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do 
espírito de sistema. Nada contém que não seja a 
expressão de pensamento deles e que não tenha sido 
por eles examinado. Só a ordem e a distribuição 
metódica das matérias, assim como as notas e a forma 
de algumas partes da redação constituem obra daquele 
que recebeu a missão de os publicar.” 

Allan Kardec 
(“O Livro dos Espíritos” - Prolegômenos) 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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• “Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do 
trabalho que empreendeste com o nosso 
concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele 
pusemos as bases de um novo edifício que se 
eleva e que um dia há de reunir todos os 
homens num mesmo sentimento de amor e 
caridade.” 

Os Espíritos Superiores 
(“O Livro dos Espíritos” - Prolegômenos) 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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• “Assim como o Cristo disse: “Não vim destruir a 
lei, mas cumpri-la”, o Espiritismo diz igualmente: 
“Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe 
cumprimento”. Nada ensina em contrário ao que 
ensinou o Cristo; mas, desenvolve, completa e 
explica, em termos claros para todo mundo, o 
que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem 
cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo 
anunciou e preparar a realização das coisas 
futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, 
que Ele mesmo preside, assim como preside, 
conforme igualmente o anunciou, à regeneração 
que se opera e prepara o reino de Deus na 
Terra.”                                                    

Allan Kardec 
(“O Evangelho Segundo o Espiritismo” - I -7) 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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• “Numa palavra, o que caracteriza a revelação 
espírita é o ser divina a sua origem e da 
iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração 
fruto do trabalho do homem.” 

Allan Kardec 
(“A Gênese” - I -13) 

DOUTRINA ESPÍRITA 
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   DEUS, 
              INTELIGÊNCIA  SUPREMA, 
           CAUSA  PRIMEIRA  DE  TODAS  AS  COISAS 

 JESUS, 
      O  GUIA  E  MODELO 

 KARDEC, 
      A  BASE  FUNDAMENTAL 

“FORA  DA  CARIDADE  NÃO  HÁ  SALVAÇÃO”  

Caridade:  benevolência para com todos, indulgência para 
as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. (LE, 886) 
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O QUE É 

• É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos 

Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan 

Kardec que constituem a Codificação Espírita: O Livro 

dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho 

segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno  e  A Gênese. 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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  “O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, 
origem e destino dos Espíritos, bem como de suas 

relações com o mundo corporal.” 

      Allan Kardec  
(O que é o Espiritismo – Preâmbulo) 

“O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador 
prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o 

homem saiba donde vem, para onde vai e por que está 
na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança.”  

Allan Kardec  
(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. VI – 4) 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 



Conselho Espírita Internacional 

“O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos 
homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e 
a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o 
mundo corpóreo. Ele no-lo mostra não mais como coisa 
sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças 

vivas e sem cessar atuantes da Natureza.”  

Allan Kardec  
(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. I – 5) 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito 

de Deus, do Universo, dos Homens, dos Espíritos e das 

Leis que regem a vida.  

• Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde 

vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a 

razão da dor e do sofrimento.  

O QUE REVELA 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que 

o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do 

conhecimento, das atividades e do comportamento 

humanos, abrindo uma nova era para a regeneração 

da Humanidade.  

• Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em 

todos os aspectos fundamentais da vida, tais como: 

científ ico, f i losófico, religioso, ético, moral, 

educacional, social.  

SUA ABRANGÊNCIA 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• No Universo há outros mundos habitados, com seres de 
diferentes graus de evolução: iguais, mais evoluídos e 
menos evoluídos que os homens.  

• Além do mundo corporal, habitação dos Espíritos 
encarnados, que são os homens, existe o mundo 
espiritual, habitação dos Espíritos desencarnados.  

• Universo é criação de Deus. Abrange todos os seres 
racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais 
e imateriais.  

• Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas 
as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, 
onipotente, soberanamente justo e bom.  

SEUS ENSINOS FUNDAMENTAIS 

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• Todas as leis da Natureza são leis divinas, pois que Deus é 
o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis 
morais. 

• O homem é um Espírito encarnado em um corpo material. 
O perispírito é o corpo semimaterial que une o Espírito ao 
corpo material. 

• Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. 
Constituem o mundo dos Espíritos, que preexiste e 
sobrevive a tudo.  

• Os Espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem, 
intelectual e moralmente, passando de uma ordem 
inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde 
gozam de inalterável felicidade.  

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• Os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem 
necessárias ao seu próprio aprimoramento. 

• Os Espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas 
existências corpóreas podem estacionar, mas nunca 
regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral 
depende dos esforços que façam para chegar à perfeição.  

• Os Espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o 
grau de perfeição que tenham alcançado: Espíritos Puros, 
que atingiram a perfeição máxima; Bons Espíritos, nos 
quais o desejo do bem é o que predomina; Espíritos 
Imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo 
do mal e pelas paixões inferiores.  

• Os Espíritos preservam sua individualidade, antes, 
durante e depois de cada encarnação.  

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a 
evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a 
solução para todos os problemas humanos e o objetivo a 
ser atingido pela Humanidade.  

• As relações dos Espíritos com os homens são constantes e 
sempre existiram. Os bons Espíritos nos atraem para o 
bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a 
suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos 
induzem ao erro. 

• Jesus é o guia e modelo para toda a Humanidade. E a 
Doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais 
pura da Lei de Deus.  

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• A vida futura reserva aos homens penas e gozos 
compatíveis com o procedimento de respeito ou não à Lei 
de Deus.  

• A prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e 
é o resultado de um sentimento inato no homem, assim 
como é inata a idéia da existência do Criador.  

• A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com 
fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do 
mal e Deus lhe envia bons Espíritos para assisti-lo. É este 
um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com 
sinceridade.  

• O homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde 
pelas conseqüências de suas ações.  

DOUTRINA ESPÍRITA  
OU ESPIRITISMO 
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• Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio 
moral do Evangelho: “Dai de graça o que de graça 
recebestes”.  

• A prática espírita é realizada com simplicidade, sem 
nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que 
Deus deve ser adorado em espírito e verdade. 

PRÁTICA ESPÍRITA 

• O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa 
em suas reuniões e em suas práticas: altares, imagens, 
andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de 
indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou 
alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, 
horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou quaisquer 
outros objetos, rituais ou formas de culto exterior.  
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• O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os 
interessados em conhecê-lo a submeterem os seus 
ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-los.  

PRÁTICA ESPÍRITA 

• Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com 
base nos princípios da Doutrina Espírita e dentro da moral 
cristã. 

• A mediunidade, que permite a comunicação dos Espíritos 
com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas 
trazem consigo ao nascer, independentemente da religião 
ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. 
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• O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, 
valoriza todos os esforços para a prática do bem e 
trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os 
povos e entre todos os homens, independentemente de 
sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou 
social. Reconhece, ainda, que “o verdadeiro homem de 
bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de 
caridade, na sua maior pureza”.  

PRÁTICA ESPÍRITA 
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“Fé inabalável só o é a que pode  
encarar frente a frente a razão, em  
todas as épocas da Humanidade.”  

“Nascer, morrer, renascer ainda e    
progredir sempre, tal é a lei.” 

  O estudo das obras de Allan Kardec é 
fundamental para o correto 

conhecimento da Doutrina Espírita.  

PRÁTICA ESPÍRITA 
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 “Os Espíritos anunciam que chegaram os 
tempos marcados pela Providência para 
uma manifestação universal e que, sendo 
eles os ministros de Deus e os agentes de 
sua vontade, têm por missão instruir e 
esclarecer os homens, abrindo uma nova 
era para a regeneração da Humanidade.” 

Allan Kardec 

(O Livro dos Espíritos – Prolegômenos)  

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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798.  O Espiritismo se tornará crença comum, ou ficará 
sendo partilhado, como crença, apenas por 
algumas pessoas? 

“Certamente que se tornará crença geral e marcará nova 
era na história da humanidade, porque está na natureza 
e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os 
conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar 
grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a 
convicção, porquanto não há como dissimular a 
existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas 
por amor-próprio, outras por causas inteiramente 
materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus 
contraditores se sentirão forçados a pensar como os 
demais, sob pena de se tornarem ridículos.” 

(O Livro dos Espíritos - Parte 3ª - Cap. III) 

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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Observações de Paulo de Tarso: 

• “Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 

Paulo - (I Co - 14:8) 

• “Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se 
preparará para a batalha?” 

Paulo - (II Co, 3:17) 

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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• “O Centro Espírita é uma escola onde podemos 

aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as 

graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na 

senda eterna.” 

(Psicografia de F. C. Xavier - O Centro Espírita - 
“Reformador” jan./1951) 

• “Senhor Jesus! (.. .) Faze-nos observar, por 

misericórdia, que Deus não nos cria pelo sistema de 

produção em massa e que por isto mesmo cada qual 

de nós enxerga a vida e os processos de evolução de 

maneira diferente.” 

(Psicografia de F. C. Xavier - CFN -   
“Reformador” fev./1973) 

Observações de Emmanuel: 

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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• Movimento Espírita é o conjunto das atividades que têm 
por objetivo estudar, divulgar e praticar a Doutrina 
Espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, 
colocando-a ao alcance e a serviço de toda a Humanidade 

• As atividades que compõem o Movimento Espírita são 
realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, e 
por Instituições Espíritas 

O QUE É 

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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- As Entidades Federativas, que desenvolvem as 
atividades de união das Instituições Espíritas e de 
unificação do Movimento Espírita; 

- As Entidades Especializadas, que desenvolvem 
atividades espíritas específicas, tais como as de 
assistência e promoção social e as de divulgação 
doutrinária; 

- Os Pequenos Grupos de Estudo do Espiritismo, 
fundamentalmente voltados para o estudo inicial da 
Doutrina Espírita. 

• As Instituições Espíritas compreendem : 

- Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, que 
desenvolvem atividades gerais de estudo, difusão e 
prática da Doutrina Espírita e que podem ser de 
pequeno, médio ou grande porte; 

MOVIMENTO ESPÍRITA 
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Grupos, Centros e  
Sociedades Espíritas 
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DEUS, 
   INTELIGÊNCIA  SUPREMA, 
   CAUSA  PRIMEIRA  DE  TODAS  AS  COISAS 

JESUS, 
  O  GUIA  E  MODELO 

KARDEC, 
   A  BASE  FUNDAMENTAL 

Divulgue o  

  Conselho Espírita Internacional 

•  O  LIVRO  DOS  ESPÍRITOS  
•  O  LIVRO  DOS  MÉDIUNS  

•  A  GÊNESE  
•  O  CÉU  E  O  INFERNO  

“FORA  DA  CARIDADE  NÃO  HÁ  SALVAÇÃO” 
Caridade:  benevolência para com todos, indulgência para 
as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. (LE, 886) 

•  O  EVANGELHO  SEGUNDO  O  ESPIRITISMO 
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“Esses grupos, correspondendo-se entre si, 
visitando-se, permutando observações, podem, 
desde já, formar o núcleo da grande família 
espírita, que um dia consorciará todas as opiniões 
e unirá os homens por um único sentimento: o da 
fraternidade, trazendo o cunho da caridade 
cristã.” 

Allan Kardec 
(O Livro dos Médiuns – cap. XXIX – item 334) 

Grupos, Centros e  
Sociedades Espíritas 
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• são escolas de formação espiritual e moral, que trabalham 
à luz da Doutrina Espírita; 

• são oficinas de trabalho que proporcionam aos seus 
freqüentadores oportunidades de exercitarem o próprio 
aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas 
atividades; 

• são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de 
trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas; 

• são postos de atendimento fraternal para todos os que os 
procuram com o propósito de obter orientação, 
esclarecimento, ajuda ou consolação; 

O QUE SÃO 

Grupos, Centros e  
Sociedades Espíritas 
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• são casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os 
idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, 
unindo a família sob a orientação do Espiritismo; 

• são recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus 
freqüentadores oportunidades para o refazimento 
espiritual e a união fraternal pela prática do “Amai-vos 
uns aos outros”; 

• são núcleos que se caracterizam pela simplicidade     
própria das primeiras casas do Cristianismo nascente, 
pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, 
símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações 
exteriores; 

• são as unidades fundamentais do Movimento Espírita. 

Grupos, Centros e  
Sociedades Espíritas 
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• promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina    
Espírita, atendendo às pessoas:  

– que buscam esclarecimento, orientação e amparo para 
seus problemas espirituais, morais e materiais;  

– que querem conhecer e estudar a Doutrina Espírita;  

– que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer 
área de ação que a prática espírita oferece.  

SEUS OBJETIVOS 

Grupos, Centros ou  
Sociedades Espíritas 
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• realizar reuniões de estudo da Doutrina Espírita, de      
forma programada, metódica ou sistematizada, 
destinadas às pessoas de todas as idades e de todos os 
níveis culturais e sociais, que possibil item um 
conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo 
em todos os seus aspectos; 

• realizar reuniões de explanação do Evangelho à luz da 
Doutrina Espírita, aplicação de passes e atendimento 
fraterno através do diálogo, para as pessoas que 
procuram e freqüentam os núcleos espíritas em busca de 
esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual 
e moral; 

SUAS ATIVIDADES BÁSICAS 

Grupos, Centros ou  
Sociedades Espíritas 
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• realizar reuniões de evangelização espírita para crianças e 
jovens, de forma programada, metódica ou sistematizada, 
atendendo-os, esclarecendo-os e orientando-os dentro 
dos ensinos da Doutrina Espírita; 

• realizar reuniões de estudo, educação e prática da 
mediunidade, com base nos princípios e objetivos 
espíritas, esclarecendo, orientando e preparando 
trabalhadores para as atividades mediúnicas; 

• realizar o trabalho de divulgação da Doutrina Espírita 
através de todos os veículos e meios de comunicação 
social compatíveis com os princípios espíritas, tais como: 
palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, 
folhetos, mensagens, rádio, TV, cartazes, fitas de vídeo e 
áudio;  

Grupos, Centros ou  
Sociedades Espíritas 
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• realizar o serviço de assistência e promoção social espírita 
destinado a pessoas carentes que buscam ajuda material: 
assistindo-as em suas necessidades mais imediatas; 
promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de 
formação profissional e pessoal; e esclarecendo-as com os 
ensinos morais do Evangelho à luz da Doutrina Espírita; 

• estimular e orientar os seus freqüentadores para a 
implantação e manutenção da reunião de estudo do 
Evangelho no Lar, como apoio para a harmonia espiritual 
de suas famílias; 

Grupos, Centros ou  
Sociedades Espíritas 
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• realizar as atividades administrativas necessárias ao seu 
normal funcionamento, compatíveis com a sua estrutura 
organizacional e com a legislação do seu país. 

• participar das atividades que têm por objetivo a união dos 
espíritas e das Instituições Espíritas e a unificação do 
Movimento Espírita, conjugando esforços, somando 
experiências, permutando ajuda e apoio, aprimorando as 
atividades espíritas e fortalecendo a ação dos espíritas;  

Grupos, Centros ou  
Sociedades Espíritas 
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O Trabalho Federativo 
ou de Unificação do 
Movimento Espírita  
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• “Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do 

Espiritismo (...) é prestar relevante serviço à causa do 

Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir 

elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o 

plano de ação, na ordem superior que nos orienta o 

idealismo, é serviço de indiscutível benemerência 

porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância 

na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de 

renunciação”. 

Emmanuel - (Psicografia de F. C. Xavier - Unificação - 
“Reformador” out./1977) 

Observações dos Espíritos Superiores: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente mas 
não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra. 
Mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a que 
devemos todos visar; mas não apressado, porquanto não 
nos compete violentar consciência alguma.” 

• “Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, 
conf ratern izar e compreender e , se poss íve l , 
estabeleçamos em cada lugar, onde o nome do Espiritismo 
apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda 
que reduzido, da Obra Kardequiana, à luz do Cristo de 
Deus.”  

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “A Doutrina Espírita possui os seus aspectos essenciais 
em configuração tríplice.  

• Que ninguém seja cerceado em seus anseios de 

construção e produção.  

• Quem se afeiçoe à ciência que a cultive em sua dignidade, 

quem se devote  à filosofia que lhe engrandeça os 
postulados e quem se consagre à religião que lhe divinize 
as aspirações, mas que a base Kardequiana permaneça 
em tudo e todos, para que não venhamos a perder o 
equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a 
organização.”  

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, 
nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela 
qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes 
mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e 
sofrimento.” 

• “Nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem 
quer que seja. Acontece, porém, que temos necessidade de 
preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, 
senão acabaremos estranhos uns aos outros, ou então 
cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os 
melhores anseios, convertendo-nos o movimento de 
libertação numa seita estanque, encarcerada em novas 
interpretações e teologias, que nos acomodariam nas 
conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade.” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Libertação da palavra divina é desentranhar o 
ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi 
algemado e, na atualidade, sem querer qualquer privilégio 
para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral 
para se não prender a interesses subalternos e efetuar a 
recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do 
Mestre, dessedentando e orientando as almas.” 

• “Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, 
apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas 
suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em 
nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o 
caráter espírita-cristão que o mundo conturbado espera 
de nós pela unificação.” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue 
pelos Mensageiros Divinos a Allan Kardec, sem 
compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, 
sem personalismos deprimentes, sem pruridos de 
conquista a poderes terrestres transitórios.” 

• “Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos 
de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e 
do amor sobre a Terra. Ninguém edifica sem amor, 
ninguém ama sem lágrimas.” 

• “Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas 
exemplificar; reunir, mas alimentar.” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as 
autoridades, devotamento ao bem comum e instrução do 
povo, em todas as direções, sobre as Verdades do espírito, 
imutáveis, eternas.” 

• “Nada que lembre castas, discriminações, evidências 
individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, 
prioridades.” 

• “Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para 
todos.” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o 
mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos 
esclarecido, e sempre e sempre seja o sofredor o mais 
protegido e o mais auxiliado, como entre os que menos 
sofram seja o maior aquele que se fizer o servidor de 
todos, conforme a observação do Mentor Divino.” 

(“Unificação” - Psicografia F. C. Xavier - 
Reformador - dez/1975) 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Recordemos, na palavra de Jesus, que ‘a casa dividida 
rui’; todavia ninguém pode arrebentar um feixe de varas 
que se agregam numa união de forças.” 

• “Necessário (...) aprofundar o pensamento na Obra de 
Allan Kardec para poder viver Jesus em toda a plenitude.” 

• “Unificação, sim. União, também. Imprescindível que nos 
unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, 
nos unamos como irmãos.” 

• “A tarefa da unificação é paulatina; a tarefa da união é 
imediata, enquanto a tarefa do trabalho é incessante, 
porque jamais terminaremos o serviço, ...” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Unamo-nos, amemo-nos, realmente, e dirimamos as 
nossas dúvidas, retificando as nossas opiniões, as nossas 
dificuldades e os nossos pontos de vista, diante da 
mensagem clara e sublime da Doutrina com que Allan 
Kardec enriquece a nova era, compreendendo que lhe 
somos simples discípulos.” 

• “Demo-nos as mãos e ajudemo-nos; esqueçamos as 
opiniões contraditórias para nos recordarmos dos 
conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande 
enxugador de lágrimas, que a tudo corrige.” 

Observações de Bezerra de Menezes: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• “Não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à 
aceitação tácita, sem a discussão ou o exame das 
informações. Convidamo-vos à verdadeira dinâmica do 
amor.” 

(“Unificação...” - Psicofonia Divaldo P. Franco - 
Reformador - fev/1976) 

• “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, 
seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, 
continuaremos à procura do trabalho com que já nos 
encontramos honrados pela Divina Providência.” 

(“Mensagem de União” - Psicografia F. C. Xavier -  
Jornal Unificação - nov-dez/1980) 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 

Observações de Bezerra de Menezes: 
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“O Espiritismo é uma questão de fundo; prender-se 
à forma seria puerilidade indigna da grandeza do 
assunto. Daí vem que os centros que se acharem 
compenetrados do verdadeiro espírito do 
Espiritismo deverão estender as mãos uns aos 
outros, fraternalmente, e unirem-se para combater 
os inimigos comuns: a incredulidade e o 
fanatismo.” 

Allan Kardec 
Obras Póstumas - Constituição do Espiritismo - Item VI 

Observações de Allan Kardec: 

UNIÃO E UNIFICAÇÃO 
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• Trabalho federativo e de unificação do Movimento Espírita é 
uma atividade-meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, 
ampliar e aprimorar a ação do Movimento Espírita em sua 
atividade-fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a 
prática da Doutrina Espírita. 

• Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e 
operacional dos espíritas e das Instituições Espíritas, através 
da permuta de informações e experiências, da ajuda 
recíproca e do trabalho em conjunto. 

• É fundamental para o fortalecimento, o aprimoramento e o 
crescimento das Instituições Espíritas e para a correção de 
eventuais desvios da adequada prática doutrinária e 
administrativa. 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 

O QUE É 
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• Realiza reuniões, encontros, cursos, confraternizações e 
outros eventos destinados a dirigentes e trabalhadores 
espíritas, para a renovação e atualização de conhecimentos 
doutrinários e administrativos, visando o aprimoramento e a 
ampliação das atividades das Instituições Espíritas e a 
abertura de novas frentes de ação e de trabalho. 

• Realiza eventos destinados ao grande público, para a 
divulgação da Doutrina Espírita a fim de que o Espiritismo 
seja cada vez mais conhecido e melhor praticado. 

• Realiza um permanente contato com os Grupos, Centros ou 
Sociedades Espíritas, promovendo a sua união e integração e 
colocando à disposição dos mesmos, sugestões, experiências, 
trabalhos e programas de apoio de que necessitem para suas 
atividades. 

O QUE REALIZA 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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• Estrutura-se através da união dos Grupos, Centros ou 
Sociedades Espíritas que, preservando a sua autonomia e 
liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências, 
objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento 
das suas atividades e do Movimento Espírita em geral. 

• Os Grupos, Centros ou Sociedades Espíritas, unindo-se, 
constituem as Entidades e Órgãos federativos ou de 
unificação do Movimento Espírita em nível local, regional, 
estadual ou nacional. 

• As Entidades e Órgãos federativos e de unificação do 
Movimento Espírita em nível nacional constituem a Entidade 
de unificação do Movimento Espírita em nível mundial, o 
Conselho Espírita Internacional. 

COMO SE ESTRUTURA 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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• O trabalho federativo e de unificação do Movimento 
Espírita, bem como o de união dos espíritas e das 
Instituições Espíritas, baseia-se nos princípios de 
fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade 
que a Doutrina Espírita preconiza.  

• Caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, 
ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor 
resultados e unir sem tolher iniciativas preservando os 
valores e as características individuais tanto dos homens 
como das Instituições.  

DIRETRIZES 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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• A integração e a participação das Instituições Espíritas 
nas atividades federativas e de unificação do Movimento 
Espírita, sempre voluntárias e conscientes, são realizadas 
em nível de igualdade, sem subordinação, respeitando e 
preservando a independência, a autonomia e a liberdade 
de ação de que desfrutam. 

• Todo e qualquer programa ou material de apoio colocado 
à disposição das Instituições Espíritas não terão aplicação 
obrigatória, ficando a critério das mesmas adotá-los ou 
não, parcial ou totalmente, ou adaptá-los às suas próprias 
necessidades ou conveniências. 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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• Todas as atividades federativas e de unificação do 
Movimento Espírita têm por objetivo maior colocar, com 
simplicidade e clareza, a mensagem consoladora e 
orientadora da Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de 
todos, especialmente dos mais simples, por meio do 
estudo, da oração e do trabalho. 

• Em todas as atividades federativas e de unificação do 
Movimento Espírita deve ser sempre estimulado o estudo 
metódico, constante e aprofundado das obras de Allan 
Kardec, que constituem a Codificação Espírita, 
enfatizando-se as bases em que a Doutrina Espírita se 
assenta.  

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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• Em todas as atividades federativas e de unificação do 
Movimento Espírita deve ser sempre preservado, aos que 
delas participam, o natural direito de pensar, de criar e de 
agir que a Doutrina Espírita preconiza, assentando-se, 
todavia, todo e qualquer trabalho, nas obras da 
Codificação Kardequiana. 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 



Conselho Espírita Internacional 

• As atividades aqui relacionadas são apresentadas a título 
de sugestão. As Instituições Espíritas, no uso de sua 
liberdade, poderão realizá-las na medida em que o seu 
desenvolvimento e crescimento criem condições para 
tanto e quando os seus dirigentes considerarem oportuno. 

• As atividades espíritas serão sempre realizadas de forma 
compatível com as características do ambiente social e 
com a legislação do país em que se desenvolvam. 

OBSERVAÇÕES 

Trabalho Federativo ou de Unificação 
do Movimento Espírita 
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O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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Observações de O Espírito de Verdade: 

• “Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas 

anunciadas para a transformação da humanidade. 

Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo 

do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, 

senão a caridade! Seus dias de trabalho serão pagos 

pelo cêntuplo do que tiverem esperado.” 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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• “Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: 

Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a 

fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a 

obra’, porquanto o Senhor lhes dirá: ‘Vinde a mim, vós 

que sois bons servidores, vós que soubestes impor 

silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a 

fim de que daí não viesse dano para a obra”. 

• “Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, 

houverem retardado a hora da colheita, pois a 

tempestade virá e eles serão levados no turbilhão!” 

Observações de O Espírito de Verdade: 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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• “Deus procede, neste momento, ao censo dos seus 

servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo 

devotamento é apenas aparente, a fim de que não 

usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos 

que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai 

confiar os postos mais difíceis na grande obra da 

regeneração pelo Espiritismo.” 

(“O Evangelho Segundo o Espiritismo”  
- Cap. XX - 5 - Os obreiros do Senhor.)  

Observações de O Espírito de Verdade: 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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Allan Kardec classifica os Espíritas em: 

1. Espíritas experimentadores: 

– Os que crêem pura e simplesmente nas manifestações. 
Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de 
observação. 

2. Espíritas imperfeitos: 

– Os que no Espiritismo vêem mais do que fatos; 
compreendem-lhe a parte filosófica; admiram a moral 
daí decorrente, mas não a praticam. 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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3. Espíritas verdadeiros  ou  Espíritas cristãos: 

– Os que não se contentam com admirar a moral 
espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as 
conseqüências. 

4. Espíritas exaltados: 

– Os que infundem confiança demasiado cega e pueril, 
no tocante ao mundo invisível, e aceitam, com 
extrema facilidade e sem verificação, o que a reflexão 
e o exame demonstrariam ser impossível. O 
entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de 
adeptos é mais nociva do que útil à causa do 
Espiritismo. 

(O Livro dos Médiuns - 1ª Parte - cap. III - 28) 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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• As distorções, problemas e dificuldades que se verificam 
no Movimento Espírita decorrem, basicamente, da 
diversidade e dos diferentes níveis de conhecimento, de 
evolução, de compreensão e de aplicação prática da 
Doutrina Espírita que os trabalhadores espíritas 
apresentam. 

Distorções, problemas e dificuldades 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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• As distorções, problemas e dificuldades do Movimento 
Espírita serão atenuadas e superadas: 

– com o estudo constante, metódico e aprofundado da 
Doutrina Espírita; 

– com o propósito sincero de se colocar em prática os 
seus ensinos morais; 

– com o esforço permanente para se vencer os hábitos 
que destacam o personalismo individual ou de grupo; 

– com um maior intercâmbio e uma maior união entre os 
Grupos, Centros e Sociedades Espíritas. 

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua 
transformação moral e pelos esforços que 

emprega para domar suas inclinações más.” 

(Allan Kardec  -  (ESE - Cap. XVII - 4) 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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Tendo por parâmetro os princípios básicos da Doutrina 
Espírita, que norteiam a sua prática, e por roteiro os 
seus ensinos morais, o trabalhador espírita: 

a) Compreende a importância da Doutrina Espírita e os 
benefícios que ela traz para a Humanidade em geral e 
para o homem em particular. 

b) Empenha-se em servir na tarefa de promover o 
estudo, a difusão e a prática do Espiritismo, de forma 
espontânea, voluntária, consciente e gratuita. 

c) Procura conhecer e estudar, de forma aprofundada, 
os ensinos fundamentais da Doutrina Espírita, 
contidos nas obras de Codificação Kardequiana, que 
servem de diretriz e base para o seu trabalho. 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 

DIRETRIZES 
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d )  C o m p r e e n d e e r e s p e i t a a s d i f e r e n ç a s d e 
entendimento que possam existir entre companheiros 
e instituições; destaca, cultiva e valoriza os pontos 
afins existentes no trabalho em conjunto; e fortalece 
os laços de união pela prática da fraternidade 
autêntica, para que o trabalho de difusão da Doutrina 
seja feito sem retardamento. 

e) Observa que a união fraternal dos trabalhadores é 
fundamental para a sustentação da casa espírita onde 
trabalham; e que a união das casas espíritas é 
fundamental para o trabalho que visa colocar a 
Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de toda a 
Humanidade. 

f) Observa que, no desempenho das atividades 
espíritas, o servidor espírita estará sempre a serviço 
do Cristo, e sob a orientação dos Espíritos Superiores. 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 
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g) Compreende que a tarefa básica do trabalhador 
espírita é a de promover a Doutrina Espírita, com 
humildade, desinteresse e sem outro propósito que 
não seja a prática da Caridade. 

i) Participa do trabalho espírita com o único propósito 
d e s e r v i r , a s s u m i n d o c o m b o a v o n t a d e e 
responsabilidade as tarefas que lhe forem confiadas, 
sem exigir, sem esperar e sem condicionar sua 
participação a atribuições específicas, a cargos, a 
funções ou a posições de destaque pessoal. 

h) Observa que a sua participação no trabalho de 
estudo, difusão e prática da Doutrina Espírita, em 
benefício de toda a Humanidade, contribui com o 
trabalho do seu próprio aprimoramento.  
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l) Procura colocar em prática o lema vivido por Allan 
Kardec: 

j) Avalia, permanentemente, o seu próprio trabalho, 
verificando:  

• se está sendo fiel aos princípios da Doutrina 
Espírita contidos nas obras básicas de Allan 
Kardec; 

• se está correspondendo aos investimentos, tanto 
espirituais como materiais, realizados pela 
Providência Divina em seu favor. 

“TRABALHO,  SOLIDARIEDADE  e 
TOLERÂNCIA”. 
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“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de todo o teu espírito; este o maior e o 
primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, 
semelhante a esse: Amarás o teu próximo, como a ti 
mesmo. - Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 
dois mandamentos.” 

                    Jesus  -  (Mateus: XXII - 34 a 40 / E.S.E.: XI-1) 

Orientações e recomendações dadas por Jesus,  
pelos Espíritos Superiores  e por Allan Kardec, 
destinadas aos Trabalhadores Espíritas: 
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“Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-me; - porquanto, aquele que 
se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á; e aquele que se 
perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. - Com 
efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e 
perder-se a si mesmo?”  

            Jesus  -  (Marcos: VIII - 34 a 36 / E.S.E.: XXIV - 18) 

“Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis 
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus 
discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.”   

                                          Jesus  -  (João: XIII - 34 e 35) 

O TRABALHADOR ESPÍRITA 



Conselho Espírita Internacional 

“Sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os 
grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre 
vós; ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior seja 
o vosso servo; e aquele que quiser ser o primeiro entre vós 
seja vosso escravo; do mesmo modo que o Filho do homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela 
redenção de muitos.”  

Jesus  -  (Mateus: XX - 20 a 28 / E.S.E.: VII - 4) 

“... porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e 
todo aquele que se abaixa será elevado.” 

                             Jesus  -  (Lucas: XIV - 11 / E.S.E.: VII - 5) 
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“Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas 
reunidas em meu nome, eu com elas estarei.” 

Jesus  -  (Mateus: XVIII - 20 / E.S.E.: XXVIII - 4) 

“Ditosos sereis, quando os homens vos carregarem de 
maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra 
vós toda espécie de mal, por minha causa. - Rejubilai-vos, 
então, porque grande recompensa vos está reservada nos 
céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados 
antes de vós.” 

Jesus  -  (Mateus: V - 11 e 12 / E.S.E.: XXVIII - 50) 
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“Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu 
Espírito sobre toda carne; vossos filhos e filhas 
profetizarão; vossos jovens terão visões e vossos velhos, 
sonhos. Nesses dias, difundirei do meu Espírito sobre os 
meus servidores e servidoras, e eles profetizarão.”  

(Atos: II - 17 e 18 / E.S.E.: XXVIII - 8) 

“Meus bem-amados, não creais em qualquer Espírito; 
experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos 
falsos profetas se têm levantado no mundo.” 

João (1ª Epístola - IV - 1 / E.S.E.: XXI - 6) 
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“Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a 
língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei 
como o bronze que soa e um címbalo que retine; - ainda 
quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os 
mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas; 
ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de 
transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. - E, 
quando houver distribuído os meus bens para alimentar os 
pobres e houvesse entregado meu corpo para ser 
queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 
serviria.”  

Paulo - (1ª Epístola aos Coríntios: XIII - 1 a 7 / E.S.E.: XV - 6) 
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“Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas 
anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos 
serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, 
com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! 
Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que 
tiverem esperado.” 

    O Espírito de Verdade  -  (Os Obreiros do Senhor - E.S.E.: XX - 5) 

“Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: ‘Trabalhemos 
juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, 
ao chegar, encontre acabada a obra’, porquanto o Senhor 
lhes dirá: ‘Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós 
que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às 
vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a 
obra!’” 

O Espírito de Verdade  -  (Os Obreiros do Senhor - E.S.E. - XX - 5) 
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“Lembra-te que os Bons Espíritos só dispensam assistência 
aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que 
repudiam a todo aquele que busca na senda do Céu um 
degrau para conquistar as coisas da Terra; que se afastam 
do orgulhoso e do ambicioso”.          

Os Espíritos Superiores  -  (O Livro dos Espíritos - Prolegômenos) 

“Ele [o Espiritismo] é, pois obra do Cristo, que [ele mesmo] 
preside, conforme igualmente o anunciou, à regeneração 
que se opera e prepara o reino de Deus na Terra.” 

Allan Kardec  -  (E.S.E.: I -7) 
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O estudo metódico da Doutrina Espírita, em 

toda a sua abrangência, e o estudo constante 

de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, em 

especial, são fundamentais para a adequada 

preparação de todos os interessados em 

colaborar ef icazmente no trabalho de 

promover e realizar o estudo, a difusão e a 

prática da Doutrina Espírita. 
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“Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a 
desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos 
pequenos e simples que a aceitarão; porque, 
principalmente entre os mártires do trabalho, desta 
provação terrena, encontrareis fervor e fé. 

Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à 
obra! o arado está pronto; a terra espera; arai! 

Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos 
confiou; mas, atenção! entre os chamados para o 
Espiritismo muitos se transviaram; reparai, pois, vosso 
caminho e segui a verdade.”  

Erasto 
(O Evangelho Seg. o Espiritismo - Cap. XX - item 4) 

Missão dos Espíritas 
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Mensagens e publicações que oferecem 
esclarecimentos e subsídios úteis e necessários 
à preparação dos trabalhadores espíritas: 

• O LIVRO DOS ESPÍRITOS  
PARTE 3ª  -  CAPÍTULO I e CAPITULO VIII; 

(Allan Kardec) 

• OS TRABALHADORES DA ÚLTIMA HORA 
(E.S.E.: Cap. XX - 1) 

• OS ÚLTIMOS SERÃO OS PRIMEIROS 
Constantino 

 (E.S.E.: Cap. XX - 2) 
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• PROBLEMAS  DO  MUNDO 
BEZERRA DE MENEZES - Psic. F. C. Xavier -  

Livro “O Espírito da Verdade” Cap. VI - item 5 - Ed. FEB 

• DOUTRINA  ESPÍRITA 
         EMMANUEL - Psic. F. C. Xavier -  

Livro “Religião dos Espíritos” - Ed. FEB 

• MISSÃO DOS ESPÍRITAS            
Erasto 

(E.S.E. - Cap. XX - 4) 

• UNIFICAÇÃO 
 Bezerra de Menezes 

(Reformador - dez/1975) 

II 
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• UNIFICAÇÃO PAULATINA, UNIÃO IMEDIATA, TRABALHO 
INCESSANTE... 

Bezerra de Menezes 
(Reformador - Fev/76) 

• KARDEC  e  NAPOLEÃO 
ESPÍRITO IRMÃO X - Psic. F. C. Xavier -  

Livro “Cartas e Crônicas” - Ed. FEB 

• CONSCIÊNCIA ESPÍRITA 
 ESPÍRITO IRMÃO X - Psic. F. C. Xavier -  
Livro “Cartas e  Crônicas” - nº 7  Ed. FEB 
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