Obras Básicas

O QUE É O ESPIRITISMO
Noções elementares do mundo invisível, pelas manifestações dos
Espíritos, com o resumo dos princípios da Doutrina Espírita e
resposta às principais objeções que podem ser apresentadas.

Pré-requisito: Curso Livre
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

“O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e
uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas
relações que se estabelecem entre nós e os espíritos; como
filosofia, compreende todas as consequências morais que
dimanam dessas mesmas relações.
Podemos defini-lo assim:
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 LIVRO DOS ESPÍRITOS

Pré-requisito:
Ter concluído “O Que é o
Espiritismo”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

Princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a
natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis
morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da Humanidade –
segundo os ensinos dados por Espíritos superiores com o
concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan
Kardec.
“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.” – Allan Kardec
“O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe
dá.” – Allan Kardec

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o
Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida.
“Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão,
em todas as épocas da Humanidade.” – Allan Kardec
Pré-requisito:
Ter concluído “O Livro dos
Espíritos”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

“As grandes vozes do Céu ressoam como os sons de trombetas, e
os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós
homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas
vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e
repercutam de um extremo a outro do Universo.” – O Espírito de
Verdade

O LIVRO DOS MÉDIUNS
Guia dos médiuns e dos evocadores – ensino especial dos Espíritos
sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de
comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da
mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem
encontrar na prática do Espiritismo.
Pré-requisito:
Ter concluído “O
Evangelho Segundo o
Espiritismo”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

“Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma
filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como
primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de
que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a
brincar.” – Allan Kardec

Obras Básicas

O CÉU E O INFERNO
A Justiça Divina segundo o Espiritismo – exame comparado das
doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual,
sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e
demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos
acerca da situação real da alma durante e depois da morte.

Pré-requisito:
Ter concluído “O Livro dos
Médiuns”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

“Por mim mesmo juro – disse o Senhor Deus – que não quero a
morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau
caminho e que viva.” – Ezequiel, 33:11
“Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a
morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou
não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais; ou
tudo ou nada: Viveremos eternamente, ou tudo se aniquilará de
vez? É uma tese, essa, que se impõe.” – Allan Kardec

A GÊNESE

Pré-requisito:
Ter concluído “O Céu e o
Inferno”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

Os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
A Doutrina Espírita há resultado do ensino coletivo e concordante
dos Espíritos.
A Ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis
da Natureza.
Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das
suas leis e não pela ab-rogação delas.
Para Deus, o passado e o futuro são o presente.
“Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações
com o mundo material, o Espiritismo fornece a chave para a
explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e
considerados, em virtude mesmo dessa circunstância,
inadmissíveis, por parte de uma certa classe de pensadores. “ –
Allan Kardec

OBRAS PÓSTUMAS

Pré-requisito:
Ter concluído estudos das
Obras Básicas
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

“Acordamos em não nos afastar do caminho que nos traçou; mas
pareceu-nos ser do nosso dever consagrar aos trabalhos do
Mestre, sob o título de Obras Póstumas, algumas páginas que
ficariam reservadas, se ele tivesse permanecido corporalmente
entre nós.” – Revista Espírita, junho de 1869

APROFUNDAMENTO DE “O LIVRO DOS
ESPÍRITOS”

Pré-requisito:
Ter concluído as Obras
Básicas
Dia / Horário:
5ª feira – 18h20min

“O que caracteriza um estudo sério, é a continuidade que se
lhe dá.”
“Quem quer que deseje adquirir conhecimento de uma
ciência deve fazer um estudo metódico, começar pelo princípio e
seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias.” – Allan
Kardec

