
 
CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________ 
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________ 

 

Curso: Espiritismo Para a Juventude 
Aula 02: Doutrina de amor e Luz 
Instrutores:  
Data:        Duração: 55 min 
 
Objetivos: - Demonstrar aos jovens a importância dos fatores que antecederam a codificação 
-Conhecer Allan Kardec e sua importância para a codificação da Doutrina Espírita. 
-Levar ao jovens entenderem a do Espiritismo pois a partir, abriram-se portas para consolar vários corações, o que proporcionou à humanidade o 
estudo do mundo espiritual e sua relação conosco, despertando as consciências e preparando todos para o surgimento do Espirit ismo. 

CONTEÚDO TEMPO DESENVOLVIMENTO RECURSOS 

 
“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.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Espiritismo vem, na 
época predita, 
cumprir a promessa 
do Cristo; preside ao 
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Alegria Cristã e Prece 
 
Introdução: 
      Os jovens ficam em um círculo e no centro são colocados cinco copos com 
bandeirinhas que contém as palavras: DOUTRINA DE AMOR E LUZ, O CONSOLADOR 
PROMETIDO POR JESUS, O ESPIRITISMO: TERCEIRA REVELAÇÃO, OS TRÊS 
ASPECTOS DA DOUTRÍNA ESPÍRITA.  
      Porém, para a palavra DOUTRINA DE AMOR E LUZ deve haver apenas uma 
bandeirinha, enquanto que, para as outras palavras deve haver várias bandeiras. A 
cada jovem é sussurrada uma palavra; mas a palavra DOUTRINA DE AMOR E LUZ é 
dita para a maioria dos jovens, enquanto que as demais palavras são distribuídas 
para apenas 4 jovens. Então, quando o instrutor mencionar cada palavra, os jovens 
devem se levantar e buscar, no centro, nos copos, a bandeirinha correspondente a 
sua palavra. Assim, quando for dita a palavra DOUTRINA DE AMOR E LUZ, a maioria 
dos jovens levantará e tentará pegar a única bandeira. 
   O instrutor mostra o objetivo desta atividade dando a  comparação a situação ao 

ensino dos espíritos quanto a codificação da Doutrina Espírita, pois em vários lugares 

do mundo eram transmitidos os mesmos ensinamentos.  

Desenvolvimento:  

No primeiro momento pode ser ler um trecho do capítulo do livro. (pode colocar em 

 
 
 
cinco copos, bandeirinhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livro ou cartazes com os 



seu advento o Espírito 
de Verdade. Ele 
chama os homens à 
observância da lei; 
ensina todas as coisas 
fazendo compreender 
o que Jesus só disse 
por parábolas. 
Advertiu o Cristo: 
‘Ouçam os que têm 
ouvidos para ouvir.’ 
 
 
 
 
“A lei do Antigo 
Testamento teve em 
Moisés a sua 
personificação; a do 
Novo Testamento 
tem-na no Cristo. O 
Espiritismo é a 
terceira revelação da 
lei de Deus, mas não 
tem a personificá-la 
nenhuma 
individualidade, 
porque é fruto do 
ensino dado, não por 
um homem, sim pelos 
Espíritos, que são as 
vozes do Céu,em 
todos os pontos da 
Terra, com o concurso 
de uma multidão 
inumerável de 
intermediários. 
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PROPAGAÇÃO DO ESPIRITISMO  

Podemos distinguir, na propagação do Espiritismo, quatro fases ou períodos 

distintos: 

1ª A da curiosidade, no qual os Espíritos batedores hão desempenhado o papel 
principal para chamar a atenção e preparar os caminhos 
 2ª A da observação, no qual entramos, e que podemos chamar também de período 
filosófico. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tende à unidade de doutrina e 
constituindo-se em Ciência. 
Virão em seguida: 
3ª O período da admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre 
as crenças reconhecidas. 
4ª O período de influência sobre a ordem social. A Humanidade então sob a 
influência dessas ideias, entrará em num novo caminho moral. Desde hoje, essa 
influência é individual; mais tarde agirá sobre as massas para a felicidade geral.” 
(Allan Kardec, Revista Espírita -  Jornal de Estudos Psicológicos, 1858, set, 3. ed., 
p.369-370). 
No segundo momento 

Dividi os jovens em grupos e distribuir para cada grupo o livro para estudaremos 

tópicos:  

Grupo 01: O ESPIRITISMO até OS TRÊS ASPECTOS DA DOUTRINA ESPÍRITA 

Grupo 02: HISTÓRIA DO ESPIRITISMO até Sinopse da vida de Allan Kardec 

Grupo 03: O Espiritismo no Brasil até PACTO ÁUREO 
Grupo 04: CASO : O PREGO 

Em anexo os textos para estudo 

Para concluir esse momento solicite que um de cada grupo vá no outro grupo 

explicar  o que leu. 

Conclusão: 

Conclui a aula com a Linha do tempo da vida Kardec que se encontra em anexo. 

Explicando assim que Kardec foi o nosso bem feitor e que a doutrina de Luz só se 

propagou pela sua dedicação e compromisso com a tarefa. 

trecho dos livros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livro ou textos impresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linha do tempo da vida de 
Kardec impressa que está em 
anexo  

 



O ESPIRITISMO 
 

“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, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e 
sem cessar atuantes da Natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio 
do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias e daí vem que muito do que Ele disse permaneceu 
ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil.” (Allan Kardec, O Evangelho 
segundo o Espiritismo,116. ed., p. 56-57). 

O CONSOLADOR PROMETIDO POR JESUS 

 "O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo; preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à 
observância da lei; ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ‘Ouçam os que têm ouvidos 
para ouvir.’ O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias; levanta o véu intencionalmente lançado sobre 
certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a 
todas as dores." (Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo,116. ed., p. 128). 
  

O ESPIRITISMO :  TERCEIRA REVELAÇÃO 

“A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação; a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira 
revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos 
Espíritos, que são as vozes do Céu,em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa 
maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para 
lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera.” (Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 116. ed., p. 57). 

 “O Consolador ensina o homem a voar sobre a dor, dispersando-a com a prece, buscando o céu da tranqüilidade através do Evangelho. É a 

doutrina que oferece ao homem a luz do esclarecimento dos muitos mistérios do ontem e tira a lápide do túmulo para mostrar que além da vida está 

a verdadeira vida.”(Luiz Sérgio, Lírios colhidos, 4. ed., p.61). 

OS TRÊS ASPECTOS DA DOUTRINA ESPÍRITA 

“O Espiritismo não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque é, ao mesmo tempo, relig ião, filosofia e 

ciência. [...]. É ciência, porque investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, dos 

pensamentos e dos sentimentos humanos. É filosofia, porque cogita, induz e deduz idéias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos 

naturais; generaliza e sintetiza, reflete, aprofunda e explica; estuda, discerne e define motivos e conseqüências, comos e porquês de fenômenos 

relativos à vida e à morte. É religião, porque de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas resulta o reconhecimento humano da 

Paternidade Divina e da irmandade universal de todos os seres da Criação, estabelecendo, desse modo, o culto natural do amor a Deus e ao 

próximo."  (Áureo, Universo e vida, 4. ed., p. 163). 

HISTÓRIA DO ESPIRITISMO 
  
As mesas girantes 



“No século 19, um fenômeno agitou a Europa: as mesas girantes. Nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidade e 
de extensas reportagens, pois moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam a questões mediante batidas no chão (tiptologia). O fenômeno chamou a 
atenção de um pesquisador sério, discípulo do célebre Johann Pestalozzi: Hippolyte Léon Denizard Rivail.  
Rivail, [...] não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente, observou que uma força inteligente as movia e 
investigou a natureza dessa força, que se identificou como os “Espíritos dos homens” que haviam morrido. Rivail fez centenas de perguntas aos 
Espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não 
passasse por esse crivo. Assim nasceu O Livro dos Espíritos. O professor Rivail imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec.  ". 
http://www.febnet.org.br/apresentacao/content,,,31,,.html Acessado em 06/07/10 às 17h e 32min 

“ No espaço de três ou quatro anos, congregou, em todos os países do mundo, sobretudo no seio das classes esclarecidas, inúmeros 
partidários, que aumentam diariamente numa proporção extraordinária, de tal sorte que hoje se pode dizer que o Espiritismo conquistou direito de 
cidadania. Está assentado em bases que desafiam os esforços dos seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo; e a prova disso é 
que os ataques e críticas não têm retardado a sua marcha um só instante: isto é um fato atestado pela experiência e para o qual os antagonistas 
jamais puderam encontrar explicação. Os espíritas dizem simplesmente que, se ele se propaga, a despeito da crítica, é que o acham bom e 
preferem o seu raciocínio ao dos seus contraditores. [...] 

Com efeito, o Espiritismo se funda na existência dos Espíritos; mas, não sendo os Espíritos senão as almas dos homens, desde que há 
homens há Espíritos. O Espiritismo nem os descobriu, nem os inventou. Se as almas ou Espíritos podem manifestar-se aos vivos é que isso está na 
Natureza e, assim, desde todos os tempos eles o puderam fazer. É por isso que em todos os tempos e por toda parte se encontra a prova dessas 
manifestações, abundantes, sobretudo nas narrações bíblicas. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais completo da 
natureza dos Espíritos, o seu papel e o seu modo de ação, a revelação do nosso estado futuro; enfim, sua constituição em corpo de ciência e 
doutrina, com as suas diversas aplicações.” (Allan Kardec, O espiritismo em sua expressão mais simples, 2. ed., p.31-33). 
 

O jovem Allan Kardec 

“O jovem escolar lionês, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne 

pedagogista suíço, já dobrado sob setenta anos de lutas, realizações e decepções. Dotado da avidez de saber e de agudo espírito observador, 

adquiriu desde cedo o hábito da investigação. [...]. 

[...] Rivail cativou a simpatia e a admiração do velho mestre, deste se tornando, anos mais tarde, eficiente colaborador. 

[...] desde os catorze anos de idade, ensinava  aos seus condiscípulos menos instruídos, ou mais novos, as lições dos mestres, ensaiando-se, 

assim, em ‘ colaborador’ do Instituto. [...] recrutados entre os alunos mais adiantados. 

[...] cremos que Rivail, pouco mais tarde, também houvesse sido convocado por Pestalozzi para desempenhar as funções de submestre. [...]. 

Impressiona a precocidade desses professores imberbes. Jovens de gabarito intelectual bem acima da média, já trazendo de encarnações 

passadas a aptidão inata, por assim dizer, para o desempenho de tarefas educacionais [...].” (Zêus Wantuil e Francisco Thiesen, Allan Kardec, vol. 1, 

4. ed., p. 52,53,63,64,65). 

 

Sinopse da vida de Allan Kardec 

• Formatar esta parte como linha do tempo. 
 

 "O codificador da Doutrina Espírita adotou o pseudônimo de Allan Kardec, mas seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denizard Rivail. 

http://www.febnet.org.br/apresentacao/content,,,31,,.html


 São os seguintes os principais fatos e datas que marcaram a vida do codificador do Espiritismo: 

 

 3/10/1804 - Nasceu Hippolyte Léon Denizard Rivail, às 19 horas, na Rua Sala 76, em Lion __ França. De família católica tradicional, seu pai 

distinguiu-se na magistratura e na advocacia. Chamava-se Jean Baptiste Antoine Rivail e sua mãe Jeanne Louise Duhamel. Desde a primeira 

juventude, Kardec passou a dedicar-se ao estudo de ciências e filosofia. 

 1815 – Tendo em vista o clima de intolerância religiosa existente na França, foi matriculado no Instituto de Educação dirigido por João 

Henrique Pestalozzi, em Yverdun, Suíça, famoso estabelecimento de ensino, no qual viria a completar seus estudos, tornando-se um dos mais 

eminentes discípulos do grande educador. 

 1822 - Concluídos os estudos na Suíça, Kardec retornou à França, onde passou a escrever livros didáticos, além de estudar profundamente 

os mais diversos ramos da ciência, das letras e da educação. Como conhecia a fundo o idioma alemão, traduzia para a Alemanha diferentes obras 

de educação e moral, bem como as obras de Fénelon. De vasta cultura científica, publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, 

química, física, astronomia, fisiologia, etc. Era poliglota, conhecendo e falando fluentemente o alemão, inglês, italiano, espanhol e grego. 

 1854 - Tomou conhecimento das mesas girantes e falantes, através de uma conversa que teve com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade 

de Magnetismo. Pouco depois, outro magnetista, o Sr. Carlotti, lhe fez minuciosos relatos de experiências a que assistira. Kardec dispôs-se a 

participar das primeiras sessões práticas, em maio de 1855, em casa da Sra. Roger e em presença dos Srs. Fortier e Partier, a lém da Sra. 

Plainemaison. Passou depois a assistir reuniões regulares de magnetização de objetos, entregando-se a observações perseverantes. 

 25/3/1856 - Primeira manifestação do Espírito de Verdade, sob cuja orientação desenvolveu-se a codificação do Espiritismo. 

 30/4/1856 - Através da mediunidade da Sra. Japhet, teve a primeira revelação da missão que lhe estava reservada. 

 18/4/1857 - Publicada a primeira edição de ‘O Livro dos Espíritos’ O professor Rivail assinava sob o pseudônimo de Allan Kardec. 

 1/1/1858 - Começou a publicar a ‘Revista Espírita’. (Kardec escreveu sozinho durante 11 anos, cerca de 4.500 páginas!). 

 1/4/1858 - Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

 1858 - Publicou o livro ‘Instrução Prática Sobre as Manifestações Espíritas’ . 

 1859 - Publicou o livro ‘O Que é o Espiritismo’ 

 3/1860 - Saiu a segunda edição de ‘O Livro dos Espíritos’, revista e ampliada, tornando-se a definitiva. 

 1/1861 - Publicou ‘O Livro dos Médiuns’, consistindo numa revisão e ampliação de sua obra ‘Instruções Práticas Sobre as  

Manifestações Espíritas’, publicada inicialmente no ano de 1858. 

 1862 - Publicou ‘O Espiritismo em sua Expressão mais Simples’ Escreveu 

o livro ‘Viagem Espírita de 1862’, descrevendo experiências vivenciadas em Lion, Bordéus e Aube, consideradas muito proveitosas. 

 1865 - Publicou a 2ª edição de ‘O Evangelho Segundo o Espiritismo’, a 1ª edição teve o título ‘Imitação do Evangelho Segundo o 

Espiritismo’, e foi lançada em abril de 1864. 



 8/1865 - Publicou ‘O Céu e o Inferno’ou ‘A Justiça Divina Segundo o Espiritismo’. 

 1866 - Publicou uma coleção de preces espíritas, extraídas do ‘Evangelho Segundo o Espiritismo’. 

 1/1868 - Publicou ‘A Gênese’. 

 31/3/1869 - Desencarnou. 

 1890 - Foram publicados textos inéditos escritos por Allan Kardec, no livro intitulado ‘Obras Póstumas’." (Ariovaldo Caversan e Gesiel 

Andrade, Manual e dicionário básico de Espiritismo, 2. ed., p. 60-65). 

 

O Espiritismo no Brasil 
Checar com Jussara se vai tirar esta parte. 
 

“A história do Espiritismo no Brasil é muito rica de fatos, personagens e realizações. Aqui faremos um breve resumo e para ma iores 
informações, aconselhamos a leitura da REVISTA ‘REFORMADOR’, edição de Abril de 2000, acessando o site da FEB. 

Os primeiros experimentadores da mediunidade, no Brasil, saíram dos cultores da Homeopatia, com os médicos Bento Mure, francês, e João 
Vicente Martins, português, aqui chegados em 1840, que aplicavam passes em seus clientes e falavam em Deus, Cristo e Caridade, quando 
curavam. 

José Bonifácio, o patriarca da Independência, cultor da Homeopatia, é também um dos primeiros experimentadores do fenômeno espírita. 
Em 1844, o Marquês de Maricá publicou um livro com os primeiros ensinamentos de fundo espírita divulgados no Brasil ( Revista Reformador 

de 1994, p.207). 
O grupo mais antigo que se constituiria no Rio de Janeiro, para cultivar o fenômeno espírita, foi o de Melo Morais, homeopata e historiador, por 

volta de 1853. (Revista Reformador, 1o. de maio de 1883). 
Portanto, quando da publicação de ‘O Livro dos Espíritos’, já havia no Brasil meio favorável ao seu entendimento e divulgação. 

Em 1863 o Espiritismo já era comentado com seriedade e o ‘Jornal do Comércio’, maior órgão da imprensa da Capital do Império, que 
publicava em 23 de setembro, artigo favorável à nova Doutrina. 
Os primeiros Centros Espíritas, nos moldes preconizados por Kardec, surgem na Bahia (Grupo Familiar do Espiritismo), no Rio de Janeiro e em 
outros estados, a partir de 1865. 

Ao grupo surgido em 2 de agosto de 1873 - Sociedade Grupo Confúcio, de curta existência, deve-se, no entanto, a primeira tradução das 
obras de Kardec, por Joaquim Carlos Travassos (Fortúnio); a primeira assistência gratuita homeopata; a primeira revelação do Espírito Guia do 
Brasil - o Anjo Ismael. 

Em 2 de janeiro de 1884 é fundada a FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA. A iniciativa coube a Augusto Elias da Silva, que recebeu o apoio 
de Ewerton Quadros, Xavier Pinheiro, Fernandes Figueira, Silveira Pinto e outros. Interessante que, apesar de sua denominação - Federação - não 
contava a instituição com qualquer filiação de outras entidades. Evidente que seus objetivos projetavam-se no futuro, sendo seus fundadores os 
instrumentos de uma planificação maior da Espiritualidade. 

O fato de maior significação nos anais do Espiritismo foi, sem dúvida, a adesão do eminente político, médico e católico, Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes Cavalcanti, que presidiu a Federação nos anos de 1888-89. A união dos espíritas, tão desejada por Bezerra de Menezes, via-se 
prejudicada pela divergência entre ‘místicos’ e ‘científicos’. 



Após a Proclamação da República em 1889, surge o novo Código Penal (1890) no qua l o ESPIRITISMO era enquadrado como ‘ transgressão 
à lei, em alguns de seus dispositivos dúbios’. 

Finalmente, em 24 de fevereiro de 1891, a Constituição Republicana, constituiu o Estado leigo, sem os liames que o ligavam à Igreja Católica. 
Como conseqüência o Espiritismo e todas as religiões praticadas no Brasil, foram favorecidas. 

Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, é empossado em 3 de agosto de 1895.  
Em 1897 são transferidos para a FEB os direitos autorais, para língua portuguesa, de todas as obras de Kardec, fato de suma importância para 

a difusão da Doutrina Espírita no Brasil. 
Bezerra de Menezes falece no dia 11 de abril de 1900, após quatro anos e meio de intenso trabalho , deixando a FEB consolidada. 
O período de 1905 a 1930 é de grande expansão do Movimento Espírita. 

A partir de 1939 e por etapas, a FEB começa a montagem de uma oficina gráfica própria para a edição das obras espíritas. 
Francisco Cândido Xavier psicografa sua primeira obra, lançada pela FEB em 1932 – ‘Parnaso de Além-Túmulo’. 
Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e uma plêiade de Espíritos de escol lançam-se a um trabalho de longo curso junto aos homens 

de esclarecimento e de fraternidade através do livro espírita. 
 
 
PACTO ÁUREO 

Divergências existentes, devido a personalismo, vaidades e interpretações infelizes da Doutrina, dificultava a expansão do movimento 
espírita. Surge a oportunidade de entendimento entre as diversas correntes, representadas por espíritas conscientes de seus deveres perante a 
Doutrina. 

A ocasião para isso ocorreu em outubro de 1949, por ocasião da realização de um Congresso da Confederação Espírita Pan-Americana. 
Responsáveis por diversos segmentos do Movimento Espírita de diversos Estados brasileiros encontram-se na sede da FEB no Rio de Janeiro, no 
dia 5 de outubro de 1949. Esse encontro ficou conhecido como a Grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, posteriormente denominado 

'PACTO ÁUREO", por seus resultados e importância. . (http://www.ceallankardec.org.br/espiritismo%20no%20Brasil.htm). Acessado em 06/07/10 
às 17h e 50min. 
 

O caso abaixo relata a importância do jovem assumir suas responsabilidades perante o Espiritismo. Leia e tire suas conclusões 

 

CASO :O PREGO 

 

LIVRO: 

A vida ensinou,6. ed., p. 181-183 

PERSONAGENS:  

Um filho, um pai e uma mãe 

Relato 

“Na minha infância, quando comecei a freqüentar as primeiras aulas de evangelização infantil, não conseguia compreender a importância 

maior que elas teriam para a minha vida. Por este motivo, nem sempre estava disposto a participar delas.” (p. 181) 

 

Bola x aula de evangelização 

http://www.ceallankardec.org.br/espiritismo%20no%20Brasil.htm


“Um dia combinei jogar bola com meus amigos. Sem que eu percebesse de imediato, o horário do jogo iria coincidir com o  da aula de 

evangelização. Cheguei até mamãe e perguntei se poderia jogar bola em vez de ir à aula. Ela disse que permitiria que eu fosse ao jogo, apenas se 

ele fosse adiado; assim eu faria as duas coisas: receberia os conhecimentos doutrinários que alimentariam meu espírito e o meu corpo se 

fortaleceria com o esporte praticado. 

Eu sabia que poderia conversar com meus amigos e mudar a hora do jogo, mas resolvi fazer uma série de protestos. 

Não poderia eu, pelo menos de vez em quando, perder uma aula? Continuei insistindo para ver se ela mudava de idéia. 

Papai estava no quintal, fazendo o reparo no portãozinho de madeira que separava o pomar da parte cimentada; ele ouviu minha conversa 

com mamãe e percebeu que no fundo eu não estava disposto a participar da aula de evangelização.” (p 181-182) 

 

A lição 

“Ele me chamou. Estava trabalhando com martelo, prego, alicate e outras ferramentas. No chão havia vários pedaços de madeira. Pegou uma 

delas e disse: 

− Esta madeira é o pinho, bastante mole. Vou pôr um prego nela e depois você tenta tirar. Esta outra é o mogno: bastante dura e resistente. 

Também vou bater um prego nela. 

Recebi dele as duas ripas e peguei o martelo. O prego que estava no pinho saiu facilmente. Mas o prego que estava no mogno, apesar do 

esforço que fazia não saía. 

Papai, que acompanhava os meus movimentos, no manejo do martelo, com pouca habilidade, disse bastante compenetrado: 

− Meu filho, os ensinamentos de Jesus constituem a maior riqueza que os pais podem oferecer aos filhos. A criança alicerçada pelas sublimes 

lições do Evangelho cresce forte e segura, sabendo se defender melhor dos perigos que encontra, enfrentando as dificuldades com mais firmeza. Os 

conhecimentos evangélicos são como o mogno, que com suas fibras segura firmemente o prego, dificultando o seu afrouxamento. Por outro lado, o 

prego no pinho representa a criatura sem a firmeza moral cristã. Pode facilmente sucumbir diante das dificuldades maiores que o mundo apresenta. 

Compreendi perfeitamente o propósito de meus pais ao insistirem para que eu participasse das aulas de evangelização. Gostaria de ser, no 

futuro, como o prego fixo no mogno: firme, seguro, sabendo enfrentar de maneira cristã o relacionamento com o mundo. 

Os anos se passaram. Durante a minha vida passei por situações em que, se não tivesse por base as orientações que recebi em minha 

infância, poderia ter feito coisas das quais mais tarde iria me arrepender amargamente.” (p. 182-183). 

 

QUESTÃO ATUAL 

"Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? 

− Essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da 

sinceridade do coração.Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da 

destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características 

morais do homem." (Emmanuel, O Consolador, 10. ed. perg.01). 

O que a Bíblia fala? 

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para 

sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece.” Jesus (João, 14:15-17).  



 

 

 

LINHA DO TEMPO – ALLAN KARDEC 
1804  3/10/1804 - Nasceu Hippolyte Léon Denizard Rivail, às 19 horas, na Rua Sala 76, em Lion __ França. De família católica 

tradicional, seu pai distinguiu-se na magistratura e na advocacia. Chamava-se Jean Baptiste Antoine Rivail e sua mãe Jeanne Louise 

Duhamel. Desde a primeira juventude, Kardec passou a dedicar-se ao estudo de ciências e filosofia..  

1815  Tendo em vista o clima de intolerância religiosa existente na França, foi matriculado no Instituto de Educação dirigido por João 

Henrique Pestalozzi, em Yverdun, Suíça, famoso estabelecimento de ensino, no qual viria a completar seus estudos, tornando-se um 

dos mais eminentes discípulos do grande educador 

1822  Concluídos os estudos na Suíça, Kardec retornou à França, onde passou a escrever livros didáticos, além de estudar 

profundamente os mais diversos ramos da ciência, das letras e da educação. Como conhecia a fundo o idioma alemão, traduzia para a 

Alemanha diferentes obras de educação e moral, bem como as obras de Fénelon. De vasta cultura científica, publicou obras sobre 

matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia, etc. Era poliglota, conhecendo e falando 

fluentemente o alemão, inglês, italiano, espanhol e grego. 

1854 Tomou conhecimento das mesas girantes e falantes, através de uma conversa que teve com o Sr. Fortier, seu colega na 

Sociedade de Magnetismo. Pouco depois, outro magnetista, o Sr. Carlotti, lhe fez minuciosos relatos de experiências a que assistira. 

Kardec dispôs-se a participar das primeiras sessões práticas, em maio de 1855, em casa da Sra. Roger e em presença dos Srs. Fortier 

e Partier, além da Sra. Plainemaison. Passou depois a assistir reuniões regulares de magnetização de objetos, entregando-se a 

observações perseverantes. 

1856  25/3/1856 - Primeira manifestação do Espírito de Verdade, sob cuja orientação desenvolveu-se a codificação do Espiritismo. 

30/4/1856 - Através da mediunidade da Sra. Japhet, teve a primeira revelação da missão que lhe estava reservada. 

1857  18/4/1857 - Publicada a primeira edição de ‘O Livro dos Espíritos’ O professor Rivail assinava sob o pseudônimo de Allan Kardec. 

1858   1/1/1858 - Começou a publicar a ‘Revista Espírita’. (Kardec escreveu sozinho durante 11 anos, cerca de 4.500 páginas!). 

1/4/1858 - Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

1858 - Publicou o livro ‘Instrução Prática Sobre as Manifestações Espíritas’ . 

1859  Publicou o livro ‘O Que é o Espiritismo’ 
1860   3/1860 - Saiu a segunda edição de ‘O Livro dos Espíritos’, revista e ampliada, tornando-se a definitiva. 
1861 1/1861 - Publicou ‘O Livro dos Médiuns’, consistindo numa revisão e ampliação de sua obra ‘Instruções Práticas Sobre as  

Manifestações Espíritas’, publicada inicialmente no ano de 1858. 

1862  Publicou ‘O Espiritismo em sua Expressão mais Simples’ Escreveu 



o livro ‘Viagem Espírita de 1862’, descrevendo experiências vivenciadas em Lion, Bordéus e Aube, consideradas muito proveitosas. 

1865  Publicou a 2ª edição de ‘O Evangelho Segundo o Espiritismo’, a 1ª edição teve o título ‘Imitação do Evangelho Segundo o 

Espiritismo’, e foi lançada em abril de 1864. 

 8/1865 - Publicou ‘O Céu e o Inferno’ou ‘A Justiça Divina Segundo o Espiritismo’. 

1866  - Publicou uma coleção de preces espíritas, extraídas do ‘Evangelho Segundo o Espiritismo’. 

1868  1/1868 - Publicou ‘A Gênese’ 
1869 31/3/1869 – Desencarnou. 

1890  - Foram publicados textos inéditos escritos por Allan Kardec, no livro intitulado ‘Obras Póstumas’.".  
 


