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NOSSA AGENDA
• AULA 01:
• Origem Divina da Revelação Espírita
• As Revelações Divinas através dos tempos – Parte 1

• AULA 02:
• As Revelações Divinas através dos tempos – Parte 1I
• Antiguidade e Universalidade do espiritismo e da Doutrina Espírita

3 ESTÁGIOS DA DEFINIÇÃO
DE ESPIRITISMO
• 1857 - espiritismo = crença na existência dos Espíritos ou
em suas comunicações com o mundo visível ;
• 1859 - Espiritismo ou Doutrina Espírita = ciência que
trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de
suas relações com o mundo corporal;

• 1864 – Espiritismo Cristão - Terceira Revelação da Lei
de Deus, também chamada de Revelação da Revelação.

7 PONTOS FUNDAMENTAIS DA
DOUTRINA ESPÍRITA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Existência de Deus
Sobrevivência da Alma
Comunicabilidade dos Espíritos
Lei do Progresso
Pluralidade das Existências (Reencarnação ou Paligenesia)
Pluralidade dos Mundos Habitados
Moral Cristã

AS REVELAÇÕES DIVINAS ATRAVÉS
DOS TEMPOS

Moisés – 1ª. Revelação

CRISTO – 2ª. Revelação

ESPIRITISMO – 3ª. Revelação

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
EXISTÊNCIA DE DEUS

“Eu sou o que Sou”
(Êxodo, 3:14)

“Deus é Espírito”
(Jo., 4:24)

“Deus é Inteligência Suprema”
(Livro dos Espíritos, Q.1)

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
SOBREVIVÊNCIA / COMUNICABILIDADE

“Saul e Samuel”
(1, Samuel, 28)

“E eis que lhes
apareceram Moisés e
Elias, falando com ele.”
(Mt. 17:3)

“As relações dos Espíritos
com os homens são
constantes.”
(Livro dos Espíritos, Introd.)

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO

“E formou o Senhor
Deus o homem do
pó da terra”
(Gênesis 2:7)

“Mesmo destas
pedras, Deus
pode suscitar
filhos a Abraão.”
(Mt., 3:9)

“Do átomo ao Arcanjo”
(LE, Q.540)

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
REENCARNAÇÃO
“Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das
vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. [...] E porei em vós o meu
Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra; e sabereis que eu, o SENHOR, disse isto, e
o fiz, diz o SENHOR”. (Ezequiel 37:12-14)
“Em verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o
reino de Deus”. (João 3:3)
“Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos Espíritos, donde saíra, para passar por
nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual
permanece em estado de Espírito errante. Tendo o Espírito que passar por muitas
encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda
outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos”. (LE, Introd.)

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS

“E todos os moradores da
terra são reputados em nada,
e segundo a sua vontade ele
opera com o exército do céu”
(Daniel 4:35”)

“Na Casa do meu
Pai há muitas
moradas”
(Jo.14:2))

“São habitados todos os globos que
se movem no espaço?”
“Sim”
(O Livro dos Espíritos, Q.55)

HARMONIA DAS 3 REVELAÇÕES:
MORAL CRISTÃ

“Amarás o teu
próximo como a ti
mesmo”
(Levítico, 19:18)

“Amarás ao teu
próximo como a
ti mesmo”
(Mateus 22:39)

“Amai-vos uns aos outros,
segundo os preceitos do Cristo”
(Evang. Seg. o Espiritismo,
Cap.XIII)

“DEUS FAZ O SOL NASCER PARA TODOS”
(MT.5:45)

UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
• Q.145 - Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos,
durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e
não tenham chegado ao conhecimento da verdade?
•

R. Esses homens eram os precursores da eterna Doutrina Espírita.
Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram,
tomando suas próprias idéias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros
servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre
esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo
torna apreensíveis.” (“O Livro dos Espíritos” – Vide tb. Q. 628)

JESUS, GOVERNADOR PLANETÁRIO
• “Fôra erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não
conhecem diretamente as lições sublimes do seu Evangelho de redenção, porquanto a
sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das
criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia,
dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos
seus poderosos emissários. E muitos deles tão bem se houveram, no cumprimento dos
seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo Ele próprio, em
reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava-Darma,
encontramos a lição do Cristo; na China encontramos Fo-Hi, Lao-Tsé, Confúcio; nas
crenças do Tibete, está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés;
no Alcorão vemos Maomet. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse Ele
mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina”. (“A Caminho da Luz”,
Emmanuel / F.C. Xavier, item A GÊNESE DAS CRENÇAS RELIGIOSAS)

A SABEDORIA ETERNA
MISTÉRIOS

MITOS

+

HERMETISMO – MISTÉRIO –
PROCESSOS INICIÁTICOS
• “O que testemunhamos, hoje, portanto, não é
uma descoberta moderna: é o despertar da
Antiguidade, desembaraçada do envoltório
místico que engendrou as superstições; da
Antiguidade esclarecida pela civilização e pelo
progresso nas coisas positivas”. (Jan/Pág. 24)

• “a Crença Espírita é tão antiga quanto o Mundo”
(1ª. Edição de O Livro dos Espíritos”)

A SABEDORIA ETERNA
MISTÉRIOS

MITOS

+

MITOLOGIA E ARQUÉTIPOS
DICIONÁRIO HOUAISS:
Para C.G. Jung (1875-1961),
ARQUÉTIPO é o conteúdo
imagístico e simbólico do
inconsciente coletivo,
compartilhado por toda a
humanidade.

1.
2.
3.

CICLO DE VIDA DOS MITOS
INTERPRETAÇÃO LITERAL / ARQUEOLOGIA BÍBLICA

FANTASIA DESTITUÍDA DE SENTIDO REAL

SÍMBOLOS ARQUETÍPICOS DE REALIDADES MAIS
COMPLEXAS

UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
FILOSOFIA GREGA
EXIST.
DEUS

SOBREV.
ALMA

“Só uma coisa
é sábia:
conhecer o
pensamento
que governa
tudo através
de tudo”.

“O homem é

HERÁCLITO

uma alma
encarnada”.

SÓCRATES /
PLATÃO

COMUN.
C/ ESP.

“Não entrando
nunca a divindade
em comunic.
direta com o
homem, é por
intermédio dos
demônios que
os deuses entram
em comércio e se
entretêm c/ ele”.
SÓCRATES /
PLATÃO

EVOL. /
PROGR.

PLURAL.
EXIST.

“No princípio, o
“A alma
homem nasceu transmigra de
de animais de uma a outra
outra espécie”
espécie
animal”
(PSEUDOPLUT,
STROM, 2)

PITÁGORAS

PLURAL.
MUNDOS

MORAL
CRISTÃ

????

“Verdadeiramente
justos e retos só o
são os que, por
suas palavras
e atos, cumprem
seus deveres para
com os deuses e
para com os
homens”.
SÓCRATES /
PLATÃO

“Se é dado aos magos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar as almas dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar
oráculos; (…) se dirigem sonhos, se fazem conjurações, se têm às suas ordens a Espíritos (…), pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que
profetizam são um fato comum etc” – Tertuliano, Apologética, Cap. XXIII

UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
ORFISMO
PRINCIPAIS PONTOS:
• a) No homem há um princípio divino, uma alma que caiu
em um corpo para corrigir uma imperfeição;
• b) Essa alma não só preexiste ao corpo como também
sobrevive a ele, estando destinada a reencarnar em
corpos sucessivos até que consiga depurar-se das
imperfeições e dos erros que a fazem voltar ao mundo;
• c) Com suas práticas e ritos simbólicos, o orfismo buscava
despertar no homem a compreensão destas verdades.
Bibliografia Sugerida
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UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
“EXISTÊNCIA DE DEUS”
Judaísmo
/ Cabala

Hinduísmo

Islamismo
/ Sufismo

Budismo

Xamanismo

Tradições
Africanas

Tradições
Chinesas

Jeová

Brahman

Alá

Sunyata
(vazio).

Nhanderu

Olodumare,

Shangdi

Tupã

Olorun,

“Expressão da
inefabilidade e
indizibilidade
da realidade do
Mistério”
(Monja Cohen
Roshi)

Mawu,
Nzambi

UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
“SOBREVÊNCIA / COMUNICAÇÃO DOS ESP.”
Judaísmo
/ Cabala

Hinduísmo

Doreh ha
methin

“Os Espíritos –

dizem os
faquires – são
(Comunicação
almas
com os
de nossos
mortos)
antepassados
(Pitris),
Não podem
que
evoca-los,
servem-se de
acessando-os
apenas pelo nós como de um
instrumento”
jejum e prece
(Cap.VI)
(P.71)

Islamismo
/ Sufismo

Budismo

“Há seres ou
espíritos
visíveis e
invisíveis da
mesma
maneira que
luzes visíveis e
invisíveis”.
Fonte: Grupo de
Estudos e Práticas
Budistas,
http://www.sinc.sunysb.
edu/Clubs/buddhism/

Xamanismo
“Conversei a semana
passada com L. John
du Bay, que conheço
um pouco. Passou
toda a sua vida no
meio dos índios
e foi, durante muitos
anos, agente da
Companhia Americana
de Peles. Contou-me
muitos fatos provando
que as comunicações
com os habitantes do
outro mundo são
muito comuns entre
os índios”.

Choses de
l’autre monde,
Eugene Nus

Tradições
Africanas

Tradições
Chinesas

Base da
Umbanda e do
Candomblé...

DISTRIBUIÇÃO
Trata-se de um
rito dedicado
aos ancestrais e
aos mortos de
uma maneira.
O Senhor da
Salvação é a
divindade que
cuida dos
mortos.
Fonte:
http://sociedadetaoista.c
om.br/rj/?page_id=39

UNIVERSALIDADE DA REVELAÇÃO
MORAL CRISTÃ
• Confucionismo: (Analectos 15:24) - "Não imponha
aos outros aquilo que você não deseja para si próprio”;
• Hinduísmo: (Mahabharata 5:1517) - "Este é o supremo
dever: Não faças aos outros o que poderia causar dor
se te fosse feito a ti“
• Budismo (Udana-Varga 5:18) "Não trates os outros de
maneira que tu próprio achas que te feriria"

IMPORTÃNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
FENOMÊNICA
• Sem os fenômenos, a Doutrina Espírita poderia ser só a
expressão de mais uma crença ou corrente filosófica...
• Vejamos, então, a sua sustentação fenomênica, para que
nossa fé seja de fato RACIOCINADA, fruto da
COMPREENSÃO e da CONSTATAÇÃO, e não cega e
frágil como no passado...

