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Doutrina Espírita e Allan Kardec  

  
 “Deve-se a Allan Kardec a Codificação [...] do 

Espiritismo, Doutrina Espírita ou dos Espíritos, 
isto é, a reunião de seus princípios básicos e 
suas normas gerais em livros (códigos), de 
acordo com as respostas e explicações dadas 
pelos Espíritos às numerosas indagações que 
lhe foram feitas. 

 Allan Kardec é o pseudônimo adotado pelo 
eminente pedagogo francês Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, por ter sido, segundo Zéfiro, [...] 
seu nome como sacerdote entre os druidas, nas 
Gálias, em encarnação passada.”  

 

(Pedro Franco Barbosa, Espiritismo básico, p. 54). 
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O Espiritismo  

“O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se 
explica de modo fácil.”  

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., p. 59). 

 
“O Espiritismo é a 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, 27. ed., p. 50). 
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Obras básicas da 

Doutrina Espírita  
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Centro Espírita  

Escola 

Hospital 

Templo 

Lar 
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O Centro Espírita - Escola das 

Almas é organizado em forma de 

INSTITUTOS  

     “É um departamento da Casa Espírita com características 
escolares, formando uma unidade de ensino e pesquisa de 
caráter especializado, que congrega dirigentes, instrutores e 
alunos na experimentação de determinado campo de 
conhecimento humano e espiritual e na prática assistencial, 
visando o autoaperfeiçoamento para o serviço gradativamente 
fecundo e pleno.” 

(Caderno de exercícios de O Livro dos Espíritos I – e Noções Básicas de evangelização juvenil,v. 1, 
p. 128).     
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OS INSTITUTOS 

• Instituto da Criança 

• Instituto do Jovem 

• Instituto do Esclarecimento e Família 

• Instituto da Caridade 

• Instituto da Divulgação 

• Instituto da Mediunidade 
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 Em que Instituto a Mocidade 
se    encontra? 

        
            Mocidade    
 
     
    “A Mocidade é o Núcleo de Trabalho 

que irá atender, acompanhar e 
direcionar o jovem, a partir de 12 anos, 
nas atividades da Casa Espírita 
propondo em seu trabalho, cursos 
(doutrinários e reflexivos) e atividades 
práticas.” 

 
               (Caderno de exercícios de O Livro dos Espíritos I e 

Noções Básicas de evangelização juvenil, v. 1, p. 188). 
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Conduta do jovem 

no Centro Espírita  

 

“Entrar pontualmente no Templo Espírita[...]. 

Dedicar a melhor atenção aos doutrinadores[...]. 

Acostumar- se a não confundir preguiça ou 

timidez com humildade, abraçando os encargos 

que lhe couberem, com desassombro e valor.” 
 

(André Luiz, conduta Espírita, 15. ed., p. 49-51). 
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Pare!!! Pense bem!!! 

 
 

“[...] o Espiritismo leva aos resultados [...] que caracterizam o 
verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que um o 
mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova 
moral; apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do 
Cristo, facultando a fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou 
vacilam.” 

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., p. 274-275) 
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