
DIRETRIZES DA ÁREA DE ESTUDO DO 
ESPIRITISMO



FEB – Federação Espírita Brasileira

Diretrizes que norteiam o programa de trabalho
da Casa de Ismael:

“O Evangelho como roteiro, a consciência
tranquila como consolo, esquecimento do mal
como estratégia e a prece como fortaleza.”

(Jorge Godinho – Encontro Nacional da Área de Estudo 
do Espiritismo – BH/2015) 





REGIMENTO INTERNO – FERGS - SEÇÃO VI 
DA ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO

Art. 119 – A Área de Estudo do Espiritismo é o órgão da
Diretoria Executiva encarregado de coordenar, orientar e
incentivar, em âmbito federativo estadual, o estudo da
Doutrina Espírita, visando à preservação dos princípios
doutrinários, baseando sua atuação na Codificação
Kardequiana e nas diretrizes emanadas do Movimento Espírita
Nacional e Estadual, elaborando materiais para as atividades
previstas no Plano de Atividades Federativas e promovendo a
capacitação de facilitadores do estudo da Doutrina Espírita.

Art. 120 – A Área de Estudo do Espiritismo será constituída
por dois setores:

I – Setor de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – ESDE
e de Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita – EADE;

II – Setor de Estudo das Obras Básicas e de Obras
Complementares.

Apresentador
Notas de apresentação
Um curso regular de Espiritismo seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de difundir as ideias espíritas, e desenvolver um grande número de médiuns.Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo, e sobre as suas consequências [...].Obras Póstumas; Ensinamento Espirita, IDE 24ª edição,2006; página 330 



OBRAS BÁSICAS E 
COMPLEMENTARES

Responsável: Sérgio  Machado

ESTRUTURA DA Área de Estudo do Espiritismo:

Diretora : Cleusa Schuch
Vice – Diretora: Denisy Menezes

ESDE – ESTUDO 
SISTEMATIZADO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA

EADE – ESTUDO 
APROFUNDADO DA 
DOUTRINA ESPÍRITA 

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO
O LIVRO DOS MÉDIUNS
A GÊNESE
O CÉU E O INFERNO
OBRAS COMPLEMENTARES

ESDE 
Responsável : Cleusa e 

Denisy

Apresentador
Notas de apresentação
Para o público de adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa, as decisões, em uma palavra, de um corpo constituído, representando uma opinião coletiva, terão forçosamente uma autoridade que elas jamais teriam emanando de um único indivíduo [...].Obras Póstumas; Constituição do Espiritismo: Exposição de motivos; IV Comissão Central,  IDE 24ª edição,2006; página 344 e 345Está bem entendido que se trata aqui de uma autoridade moral, no que concerne à interpretação e à aplicação dos princípios da Doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Essa autoridade será em matéria de Espiritismo, a de uma academia em matéria de ciência[...].Obras Póstumas; Ensinamento Espirita, IDE 24ª edição,2006; página 330  



Objetivo do estudo da Doutrina Espírita

“Perfectibilidade, crescimento, 
desenvolvimento, evolução, aprimoramento, 
transformação para o bem, harmonia com as 

leis divinas, eis o fim a que toda educação 
verdadeiramente inspirada pelos postulados 

cristãos deve buscar.”

(Reflexões Pedagógicas à luz do Evangelho, Sandra Borba, 2009)

Apresentador
Notas de apresentação
O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual [...]. O que é o Espiritismo; O Espiritismo em sua mais simples expressão - Máximas extraídas do ensino do Espiritismo, IDE,74ª edição, 2009, p. 163



Paris, no dia 12 de janeiro de 
1858

1857
31 de março de 1869

O Espiritismo em Sua Expressão Mais Simples

O Principiante Espírita

Viagem Espírita  de 1862

7

1861

1868

1865

1864

1890

1859

Obras de Allan Kardec

Apresentador
Notas de apresentação
Recentemente formaram-se alguns grupos especiais, cuja multiplicação jamais deixaríamos de encorajar: são os denominados grupos de ensino. Neles, ocupam-se pouco ou nada das manifestações, mas, sim, da leitura e da explicação de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espírita[...].Aplaudimos de todo coração essa iniciativa que, esperamos, terá imitadores e não poderá, em se desenvolvendo, deixar de produzir os mais felizes resultados[...].Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec; Instruções Particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas: X- Sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas FEB, 2ª edição, 2005, p. 134 e 135



PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO Estudo 
do ESPIRITISMO na Casa Espírita

Planejar é organizar ações.
Todo estudo sério deve ter objetivos precisos e bem definidos, do contrário, 

tomará rumos diversos e sem aproveitamento.

Preparar facilitadores e/ou monitores

Organizar grupos de estudo

Estabelecer metas

Adotar metodologias: baseada nos princípios da Andragogia

Implantar: utilizar as apostilas da FEB para os facilitadores/monitores de

estudo, ou adotar um programa próprio de estudo.

Realizar: Reuniões sistemáticas dos facilitadores.

Acompanhar e Avaliar as atividades de estudo.

Apresentador
Notas de apresentação
Dois elementos devem concorrer para o progresso do Espiritismo; estes são: o estabelecimento teórico da Doutrina e os meios de populariza-la [...]. Obras Póstumas; Projeto – 1868 – 4 parágrafo; IDE - 12ª edição, 2002Dissemos 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. O Espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a Humanidade; tem imenso campo, e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências [...].O livro dos Médiuns; parte primeira – cap. II, Do Método – 2º parágrafo.



IEDE
ESDE:

• Programa FEB
• Programa próprio da 

Instituição
• Obras Básicas

OBRAS 
COMPLEMENTARES

SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS NO 
CENTRO ESPÍRITA

•OBRAS BÁSICAS
•Mediunidade

EADE:
• Programa FEB

• Programa próprio da 
Instituição

• Obras Básicas

Apresentador
Notas de apresentação
Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e sobretudo, como alias o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médicos medíocre e três quartas partes da vida par chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em alguma horas adquirir a Ciência do Infinito! Ninguém, pois, se iluda: o estudo do Espiritismo é imenso; interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social; é um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetua-lo demanda tempo muito tempo mesmo [...].O Livro dos Espíritos; edição histórica, Introdução, item XIII.



Importância de estudar em grupo

“Os homens progridem incontestavelmente por si
mesmos e pelos esforços de sua inteligência: mas,
entregues às próprias forças, só muito lentamente
progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais
adiantados, como o estudante o é pelos professores. “(A
Gênese, cap. 1, item 5)

Estudar em grupo facilita a construção do conhecimento
porque estimula os participantes a compartilharem
informações, propiciando-lhes não apenas o
desenvolvimento do seu próprio entendimento do
Espiritismo, mas também o desenvolvimento de suas
qualidades morais pelas reiteradas oportunidades de
interação grupal. (Orientação ao ESDE – 2014)
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