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Metodologias para o Estudo das Obras Básicas





ORGANOGRAMA DO MOVIMENTO ESPÍRITA



Que o trabalho de unificação do

Movimento Espírita e de união das

sociedades e dos próprios espíritas

assenta-se nos princípios de

fraternidade, liberdade e

responsabilidade que a Doutrina

Espírita preconiza. (OOU/FEB)

[...]“Unir, para nós, deve ser

aprimorar, crescer, iluminar.”

[...]“Em seguida, a união frutificará,

em nossos círculos de trabalho qual

espiga substanciosa que premia a

sementeira.”

(Emmanuel – “Doutrina e vida”, recebida por

Francisco C. Xavier)



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.



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

6

1861

1868

1865

1864

1890

1859

Metodologias



MÉTODO - METODOLOGIA

• Método - é o processo para se atingir
um determinado fim ou para se chegar
ao conhecimento.

• Metodologia - é uma palavra derivada
de “método”, do Latim “methodus”
cujo significado é “caminho ou a via
para a realização de algo”.

Conceito de metodologia - O que é, Definição e 
Significado http://conceito.de/metodologia#ixzz3yTSttirx

http://conceito.de/metodologia
http://conceito.de/metodologia


CONCEITOS DE METODOLOGIA

• É o campo em que se estudam os melhores métodos

praticados em determinada área para a produção do

conhecimento.

• Consiste em uma meditação em relação aos métodos lógicos e

científicos.

• Inicialmente, a metodologia era descrita como parte integrante

da lógica que se focava nas diversas modalidades de

pensamento e a sua aplicação.

• Posteriormente, a noção que a metodologia era algo exclusivo

do campo da lógica foi abandonada, uma vez que os métodos

podem ser aplicados a várias áreas do saber.

• Metodologia refere-se a mais do que um simples conjunto de
métodos, mas sim refere-se aos fundamentos e pressupostos

filosóficos que fundamentam um estudo particular.
Conceito de metodologia - O que é, Definição e 

Significado http://conceito.de/metodologia#ixzz3yTSttirx

http://conceito.de/metodologia
http://conceito.de/metodologia


O ESPIRITISMO

“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 – Cap. III; Do Método



O ESTUDO DO ESPIRITISMO

“Não se espantem os adeptos com esta palavra -
ensino. Não constitui ensino unicamente o que é
dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da 

simples conversação. Ensina todo aquele que 
procura persuadir a outro, seja pelo processo das 

explicações, seja pelo das experiências. O que 
desejamos é que seu esforço produza frutos (...).”

O Livro dos Médiuns – Cap. III; Do Método



ENSINO: TREM OU BARCO?

Ensino focado na 

transmissão: A 

locomotiva se move 

para a frente, com ou 

sem vagões. 

Ensino centrado 

no aprendizado: O 

grupo avança 

quando todos 

remam.



“Os homens progridem 
incontestavelmente por si mesmos e 
pelos esforços da 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.”

Gênese, cap. 1, item 5



“ A humanidade progride através dos
indivíduos que se melhoram pouco a

pouco e se esclarecem; quando estes se

tornam numerosos, tomam a dianteira e

arrastam os outros”.
O Livro dos Espíritos, p. 789



“ O homem deve progredir, mas
sozinho não o pode fazer porque não
possui todas as faculdades: precisa
do contato dos outros homens. No
isolamento, ele se embrutece e se
estiola.”

Resposta dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, pergunta 768



KARDEC COMENTANDO A QUESTÃO 768

“Nenhum homem dispõe de faculdades

completas e é pela união social que eles se

completam uns aos outros, para assegurarem

seu próprio bem estar e progredirem. Eis

porque, tendo necessidade uns dos outros,

são feitos para viver em sociedade e não

isolados.”



O QUE KARDEC DISSE:

“O estudo de uma doutrina, qual a Doutrina
Espírita (...), só pode ser feita com utilidade por
homens sérios, perseverantes, livres de
prevenções e animados de firme e sincera
vontade de chegar a um resultado.”

“O que caracteriza um estudo sério é a
continuidade que se lhe dá (...). Quem deseje
tornar-se versado numa ciência tem que
estudar metodicamente, começando pelo
princípio e acompanhando o encadeamento e
o desenvolvimento das ideias.”

KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Introdução VIII.



CONTINUA...

Todo ensino metódico tem que partir do

conhecido para o desconhecido. (...)

Mas, para tal, muito outra é a ordem de

fatos a que se há de recorrer, muito

especial o ensino cabível e que, por isso

mesmo, precisa ser dado por outros

processos.”

O Livro dos Médiuns – Cap. III; Do Método 



Recentemente formaram-se alguns grupos especiais,

cuja multiplicação jamais deixaríamos de encorajar: são

os denominados grupos de ensino. Neles, ocupam-se

pouco ou quase 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.

Algumas pessoas devotadas reúnem com esse objetivo

certo número de ouvintes, suprindo para eles as

dificuldades de ler e estudar por si mesmos. Aplaudimos

de todo o coração essa iniciativa que, esperamos, terá

imitadores e não poderá, em se desenvolvendo, deixar

de produzir os mais felizes resultados.”

Viagem Espírita – 1862 – Instruções Particulares – Item, X 



O QUE KARDEC FEZ:

Preparou o material de maneira acessível:

Organização• dos temas apresentados (no

geral e em cada livro);

Apresentação• por meio de perguntas

(especialmente no O Livro dos Espíritos);

Linguagem• primorosa (direta, simples, clara,

séria);

Postura• de amorosidade e acolhimento.

É um exemplo a ser seguido.



SUGESTÕES DE METODOLOGIAS PARA 
O ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS



METODOLOGIA SUGERIDA POR KARDEC

1º O que é o Espiritismo. Contém sumária exposição dos princípios
da Doutrina Espírita, um apanhado geral desta, é uma
introdução que facilita um estudo mais aprofundado.

2º O Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, como a
ditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as
suas consequências morais. Quem o lê compreende que o
Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo
passatempo.

3º O Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar os que queiram
entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes
conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os
Espíritos.

4º A Revue Spirite. Variada coletânea de fatos, de explicações
teóricas e de trechos isolados, que completam o que se
encontra nas duas obras precedentes, formando-lhes, de certo
modo, a aplicação. Toma-se conhecimento de que forma foi
elaborado o Espiritismo, e o fundamento da ciência espírita.



Sugestão - Para O Estudo Das Obras Básicas: 
Número 1

Estudo das Obras Básicas de forma sequencial:

➢ O Livro dos Espíritos;

➢ O Livro dos Médiuns;

➢ O Evangelho Segundo o Espiritismo;

➢ O céu e o inferno;

➢ A Gênese;

Através da simples conversação, buscando a

contextualização dos temas através de debate, das

trocas, dos pontos de vista diferentes, o compartilhar de

vivências e experiências.



Sugestão Para O Estudo De Forma Articulada: 

Número  2

• O Livro dos Espíritos

como base.

• O Livro dos Médiuns 

como base. 

Fazer a relação de •

cada uma de suas 

partes com as outras 

obras da 

codificação -

complementação.

E assim sucessivamente com todas as outras obras da 

codificação. 

• Pode – se acrescentar ao estudo, outras obras

complementares como: Camille Flammarion, Léon Denis,

Herculano Pires, Divaldo Franco, Chico Xavier, etc...



Exemplo de como trabalhar a sugestão de número 2:
“O Livro Dos Espíritos”

• MÓDULO I - Livro Primeiro ou 
Parte Primeira – As Causas 
Primárias. Q. 01 a 75

• MÓDULO II - Livro Segundo 
ou Parte Segunda – Mundo 
Espírita ou dos Espíritos. Q. 
076 a 613

• MÓDULO III - Livro Terceiro 
ou Parte Terceira – As Leis 
Morais. Q. 614 a 919

• MÓDULO IV - Livro Quarto 
ou Parte Quarta –
Esperanças e Consolações. 
Q. 920 a 1019

• A GÊNESE

• O LIVRO DOS MÉDIUNS

• O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO

• O CÉU E O INFERNO



• Relaciona - se com a parte II de O Livro dos Espíritos,

utilizando obras complementares como: Seara dos

Médiuns, Estudando a Mediunidade, Diálogo com as

sombras, Qualidade da Prática Mediúnica.

• Obs. - todos os estudos são ampliados com as outras

Obras Fundamentais de kardec, as Clássicas e outras

Obras Espíritas atuais que obedeçam as mesmas

diretrizes já especificadas anteriormente, mas

principalmente as Obras psicografadas por Chico

Xavier, especificamente a Série André Luiz e

Emmanuel.

• E assim sucessivamente com as outras obras básicas.

Exemplo de como trabalhar a sugestão de número 2:
“O Livro Dos Médiuns”



Sugestão Para O Estudo: O Evangelho Segundo O 
Espiritismo - Número 3

Não vim destruir a lei

"Moisés; O Cristo; O 

Espiritismo“; Aliança da 

ciência e da  religião" ; 

A nova era.

•O Evangelho Segundo o Espiritismo - cap I; 

••A gênese - cap I "Caráter da revelação 
Espírita", itens 1, 6 a 13 e 21 a 26
••A caminho da luz, - cap VII "O povo de 
Israel", itens "Israel", "Moisés" e "O judaísmo e o 
cristianismo“; cap IX "As grandes religiões do 
passado“; cap XII "A vinda de Jesus“; 
•As leis morais - cap. “A progressividade da 
revelação divina I, II, III e IV“
•Jesus e o Evangelho à luz da psicologia 
profunda - cap "Soberanas leis“ 
•No limiar do infinito - cap I "O novo 
Espiritualismo; O Espiritismo ou a terceira 
revelação"
••O consolador - itens 268 a 271
•O sermão da montanha“- cap "A lei e os 
profetas"
••Parábolas e ensinos de Jesus -cap "Os dois 
testamentos e a revogação da lei"
••Reflexões espíritas - cap. 1 "Homenagem a 
Allen Kardec“, cap 9 "Ciência e Espiritismo“

Orientações para o estudo, livro da FEB/2014 - Ver com a equipe essa metodologia 
que está descrita no cap. 11, pag. 111 - Opção 2:



Sugestão Para O Estudo Integrado De Três Obras 
Básicas: número 4

▪ -> O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e O

Evangelho Segundo o Espiritismo de forma sequencial.

Sugestão de tempo de estudo é de 90 minutos, dividido

em três momentos:

30 minutos – O Livro dos Espíritos

30 minutos – O Livro dos Médiuns

30 minutos – O Evangelho Segundo o Espiritismo

Para este estudo é necessário ter uma planilha de

acompanhamento do estudo de cada obra, e um

facilitador poderá ficar responsável por coordenar o

estudo realizado de cada obra.



Livro do Espíritos Religião dos Espíritos Estude e viva

Questões Artigo cap. Artigo

4 Meditemos 3
Em todos os caminhos
Prescrições sempre novas

55 Pluralidade dos mundos habitados

114 Contigo

117 1 Hoje e nós
Em tudo

148 Materialismo

155 Na grande transição

159 Na grande barreira

166 Amanhã

167 34 Amparo Espiritual
Semeadores da esperança

168 31 Através da reencarnação
Mediunidade e Psicoterapia

169 Renascimento 5
Diante da consciência
Nosso material de lição

METODOLOGIAS EM CONSTRUÇÃO PELA ÁREA DO 
ESTUDO DO ESPIRITISMO – AEE/FERGS 



Livro dos Médiuns Seara dos Médiuns Opinião Espírita

Questões Parágrafo Cap. Artigo cap. Artigo

Introdução 45 "O Livro dos Médiuns"

1 1 Num século de Espiritismo

3 3 Ensino espírita

4 82 Sobrevivência

7 2 Cartãon de visita

25 9 No campo doutrinário

28 1, 2 e 3 7 Companheiros

28 4 8 Conhecimento superior

29 6 O argumento

30 4 Ante a mediunidade

30 10 Em tarefa espírita

31 5 Curiosidade

32 11 Fome e ignorância

46 7 17 Na glória do Cristo

60 31 Fenômenos e Nós

94 7 78 Fenômenos

137 37 Decer espírita

159 48 Faculdades mediúnicas 41 Medo e Mediunidade



O Céu e o Inferno Opinião Espírita

Parte Capítulo Item cap. Artigo

1a Parte III 12 8 Ante os Grandes Irmãos

1a Parte VII 2 39 Reformas de Metade

1a Parte VII 4 42 Semeia, semeia

1a Parte VII 14 54 Embeixadores Divinos

1a Parte VII 29 35 Saber Viver

A Gênese Opinião Espírita

Capítulo Item cap. Artigo

I 41 60 Evangelho e Espiritismo

II 7 58 Fé em Deus

III 5 50 Quando sofreres

XI 28 48 Na Luz do Trabalho

XIV 46 18 Prece e Obsessão



AEE – PROJETOS NACIONAL DA ÁREA. 
FEB

Capítulo

01

02

A Gênese

Caráter da Revelação Espírita

Cap. I

Itens de 01 a 62

Deus

Cap. II

Itens  de 01 a 77

Da Natureza Divina

Cap. II

Itens 08 a 19

A Providência 

Cap. II

Itens de 20 a 30

O Livro dos Espíritos 

Introdução ao estudo da 

Doutrina Espírita

Itens 1 ao XVII 

Provas da existência de Deus

Cap. II

Questões de 04 a 09

Deus e o infinito

Cap. I

Itens 01 a 03

Atributos da Divindade

Cap. I

Questões de 10 a 13

Obras correlacionadas

Revista Espírita – Jornal de 

estudos Psicológicos set 

1867 pag. 355

Revista Espírita – Jornal de 

estudos Psicológicos  

maio 1866 pag. 181

Revista Espírita – Jornal de 

estudos Psicológicos  

maio 1866 pag. 181até 

186

Obra: “ A Gênese” 

Questões e temas correlacionados em:



OBRA: O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Roteiro

01

02

Capítulo

Questões 1 a 3

Questões 4 a 9

Objetivo  

Definir Deus e o Infinito 

e suas relações em 

nossas vidas

Enumerar e 

compreender as Provas 

da Existência de Deus e 

como Sua presença 

pode modificar nossas 

vidas 

Obras 

correlacionadas

A Gênese

AEE – Projeto Nacional da área. FEB



Material fornecido por Jerri Almeida  - S. E. Amor e Caridade

Osório/RS



BIBLIOGRAFIA 

• Constam nos slides: 

•4, 6, 26, 28 , 29, 30, 31 e 32. 



Hora do Intervalo !!!!!!!!!!!



QUAIS OS DESAFIOS PARA IMPLANTAR UMA DAS 
METODOLOGIAS APRESENTADAS NA INSTITUIÇÃO?



COMO VENCER ESSES DESAFIOS ? 



IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA O ESTUDO DAS 

OBRAS BÁSICAS – QUANDO E COMO? O QUE DEVE SE  
CONSIDERADO? 


