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A REENCARNAÇÃO





OBJETIVOS EXISTENCIAIS

O que será importante 
para minha vida ?

Para que nasci?
Para onde vou?



“Cada ser humano é uma incógnita a ser 
equacionada por ele próprio.”

Joanna de Ângelis (O Autodescobrimento)

CONVITE AO...

Q. 919 (L.E.). Qual o meio prático 
mais eficaz que tem o homem de 

se melhorar nesta vida e de 
resistir à atração do mal?

“Um sábio da antiguidade vo-lo
disse: Conhece-te a ti mesmo.”





FINALIDADES, OBJETIVOS E EIXOS 

CONCEPÇÃO DA TAREFA



QUALIDADE METODOLÓGICA

“(...) o melhor método de construir o futuro é dignificar o presente 
e equipá-lo com valiosos instrumentos de conhecimento, amor e 

trabalho direcionado para as criaturas do amanhã.”
Francisco Thiesen

EIXOS INTEGRADORES E     
ESTRUTURANTES DAS AÇÕES

CONHECIMENTO 

DOUTRINÁRIO

APRIMORAMENTO

MORAL

TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL

CABEÇA CORAÇÃO MÃOS

PENSAR SENTIR AGIR

CONHECIMENTO AMOR TRABALHO

FÉ RACIOCINADA VIVÊNCIA DO AMOR TRABALHO NO BEM



EIXO INTEGRADOR



VAMOS REFLETIR



VAMOS REFLETIR



“Há um século”

Hilário Silva

VAMOS CONHECER UMA HISTÓRIA?
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APRENDER A CONHECER

Por que estou na Terra?
Donde vim?

Para onde vou?

O ESPIRITISMO proporciona:

“(...) o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba 
donde vem, para onde vai e por que está na Terra (...)” - Allan Kardec



“Fé inabalável só o é a 
que pode encarar frente 

a frente a razão, em 
todas as épocas da 

Humanidade.”

Allan Kardec

(O E.S.E., Cap. XIX, item 7)

Conhecimento Doutrinário
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ESTÍMULO À AUTONOMIA



ESTÍMULO AO 
CONHECIMENTO



EIXO INTEGRADOR



“Os Espíritos só 
entram na vida 
corporal para se 
aperfeiçoarem, 

para se 
melhorarem.”  

(Q. 385 de O Livro dos 
Espíritos)

Aprimoramento Moral



“O problema não é apenas de saber. 

É o de reformar-se cada um para a extensão do bem.”

(Emmanuel, Pão Nosso, No serviço cristão)

APRENDER A SER
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ESTÍMULO À TRANSFORMAÇÃO INTERIOR



PREPARAÇÃO PARA A VIDA



A tarefa da educação deve começar de dentro para fora e não
somente nos comportamentos da moral social, da aparência,
produzindo efeitos poderosos, de profundidade. [...]

CONCEPÇÃO DE SER

Joanna de Ângelis

Longo tempo transcorre para que os
serviços de educação se façam
visíveis, e difícil trabalho se impõe,
particularmente, quando o mister
não se restringe ao verniz social, à
transmissão de conhecimentos, às
atitudes formais, sem a integração
nos deveres conscientemente
aceitos.
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ESTÍMULO À TRANSFORMAÇÃO INTERIOR



ESTÍMULO À TRANSFORMAÇÃO INTERIOR



EIXO INTEGRADOR



Transformação Social

“Somente o Espiritismo, 
bem entendido e bem 

compreendido, pode (...) 
tornar-se, conforme 

disseram os Espíritos, a 
grande alavanca da 
transformação da 

Humanidade.” 

Allan Kardec

(Obras Póstumas, Projeto, 1868)
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MENSAGEM DE MEIMEI 
(100 Anos da Evangelização, 2014)

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO

“Para que a Humanidade 
alcance melhor patamar 

evolutivo, a educação deve 
associar inteligência e 

moralidade.” 



MENSAGEM DE MEIMEI 
(100 Anos da Evangelização, 2014)

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA

“o indivíduo educado, intelecto e 
moralmente, se transforma em 
servidor da Humanidade e em 

instrumento de Deus, 
contribuindo para que a 

fraternidade se estabeleça 
definitivamente no Planeta. Isto 
só irá acontecer se a educação 

viabilizar a transformação 
íntima do Espírito...”



“Consciência 
Espírita”

Irmão X

VAMOS CONHECER UMA HISTÓRIA?
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- Então, dize-me – rogou
Kardec, emocionado -, que
sofredores são estes, cujos
gemidos e imprecações me
cortam a alma?

E o orientador esclareceu,
imperturbável:

CONSCIÊNCIA ESPÍRITA

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9OWNXnQCm3yXxM&tbnid=envi-vR-O9pWJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.paraespirita.com.br/site3/index.php/allan-kardec&ei=z6ZfUcWxBYq49QSKlYDYCA&bvm=bv.44770516,d.dmQ&psig=AFQjCNEaAaMj8PfbNRSMcLZNOy-JzuexLg&ust=1365309508168815


- Temos junto de nós os que
estavam no mundo plenamente
educado quanto aos imperativos
do Bem e da Verdade, e que
fugiram deliberadamente da
Verdade e do Bem,
especialmente os cristãos infiéis
de todas as épocas, perfeitos
conhecedores da lição e do
exemplo do Cristo e que se
entregaram ao mal, por livre
vontade... Para eles, um novo
berço na Terra é sempre mais
difícil...

CONSCIÊNCIA ESPÍRITA
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APRENDER A FAZER

642. Para agradar a Deus e 
assegurar a sua posição futura,

bastará que o homem não pratique o mal?

Não; cumpre-lhe FAZER
o BEM no limite de suas 

forças (...)” 

(LE, Parte 3ª. - Cap. I)



Conhecimento sem Ação

Ação sem Conhecimento

Conhecimento Vão

Ação Cega

Conhecimento com Ação
Conhecimento útil
Ação direcionada

CONHECER E FAZER
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ESTÍMULO À AÇÃO



AÇÃO 
INTEGRAL

SER
INTEGRAL



EIXOS INTEGRADORES E         
ESTRUTURANTES DAS AÇÕES

FORMAR
IN

TRANS
(si / social)

“Toda a tarefa, no momento, é formar o espírito 
genuinamente cristão; terminado esse trabalho, os 

homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e 
da concórdia de todos os corações.” 

Emmanuel 
(Necessidade da Educação Pura e Simples. In: Emmanuel. Psic. F. C. Xavier)



“Vós sois a luz 
do mundo.”

(Mateus, 5:14)

ILUMINAÇÃO



MUITO 
OBRIGADA!

MUITA PAZ!

ILUMINAÇÃO


