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VÍDEO



O mundo está 
evoluindo? 

ALGUMAS QUESTÕES NORTEADORAS

A evolução moral tem 
acompanhado a 

evolução intelectual?



Qual o papel 
da educação 

nesse 
processo?

ALGUMAS QUESTÕES NORTEADORAS

Qual o papel do 
homem na 

evolução do 
mundo?



“Apesar da disponibilidade dos conhecimentos e 
instrumentos que permitiriam melhorar 

consideravelmente a qualidade da vida de toda a 
humanidade, tais instrumentos não tem sido 

aplicados, nem esses conhecimentos são ensinados 
com a preocupação da equidade.”

Resultando em um contexto no qual...

“nunca anteriormente, na História, a humanidade havia 
produzido tanta riqueza e nunca também ela 

engendrou tamanhas desigualdades.”

(Unesco, 2003, Aprender a Viver Juntos: Será que fracassamos?, p.18)

ALGUMAS REFLEXÕES DE TEÓRICOS



ALGUMAS REFLEXÕES



Q. 780- “O progresso moral
acompanha sempre o
progresso intelectual?”

“Decorre deste, mas nem 
sempre o segue 
imediatamente.”

ALGUMAS REFLEXÕES
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Louváveis esforços indubitavelmente
se empregam para fazer que a
Humanidade progrida. Os bons
sentimentos são animados,
estimulados e honrados mais do que
em qualquer outra época. Entretanto,
o egoísmo, verme roedor, continua a
ser a chaga social. É um mal real, que
se alastra por todo o mundo e do qual
cada homem é mais ou menos vítima.
Cumpre, pois, combatê-lo, como se
combate uma enfermidade epidêmica.
Para isso, deve-se proceder como
procedem os médicos: ir à origem do
mal.

A “CURA”

(L.E. - CAPÍTULO XII – Da perfeição
moral - Comentário da questão 917)
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(CAPÍTULO XII – Da perfeição moral - Comentário da questão 917) –
CONT.:

Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as
causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá
se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela EDUCAÇÃO,
não por essa educação que tende a fazer homens
instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem.
A educação, convenientemente entendida, constitui a
chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de
manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as
inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo
que se aprumam plantas novas. [...]

A “CURA”



“[…] Faça-se com o moral o que
se faz  com a inteligência e 

ver-se-á  que, 
se há naturezas refratárias, 

muito maior do que se julga é o 
número das que apenas

reclamam boa cultura para 
produzir bons frutos.”

Allan Kardec (Questão 917 , L.E.)

A “CURA”



A CONSTRUÇÃO DO MUNDO NOVO

COMO?
Qual a solução para 

os problemas do 
mundo?



PROBLEMAS DO MUNDO
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O mundo está 
repleto de ouro

Ouro no solo. 

Ouro no mar. 

Ouro nos cofres.
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Mas o ouro não resolve o 
problema da miséria. 
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O mundo está 
repleto de espaço. 

Espaço nos 
continentes. 

Espaço nas 
cidades. 

Espaço nos 
campos.
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Mas o espaço não 
resolve o

problema da 
cobiça.
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O mundo está 
repleto de cultura.

Cultura no ensino. 
Cultura na técnica. 
Cultura na opinião.
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Mas a cultura da inteligência não 
resolve o problema do egoísmo. 
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O mundo está 
repleto de teorias. 

Teorias na 
Ciência. Teorias 

nas escolas 
filosóficas. 
Teoria nas 
religiões.
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Mas as teorias não resolvem o 
problema do desespero. 
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O mundo está repleto de organizações. 
Organizações administrativas. 

Organizações econômicas.         
Organizações sociais.
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Mas as 
organizações 

não resolvem o 
problema do 

crime. 
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Para extinguir a chaga da ignorância, 

que acalenta a miséria; para dissipar a 

sombra da cobiça, que gera a ilusão; 

para exterminar o monstro do egoísmo 

que promove a guerra; 



...para anular o verme do desespero, que 

promove a loucura, e para remover o 

charco do crime, que carreia o 

infortúnio, o único remédio eficiente é...



o Evangelho 
de Jesus no

coração 
humano.
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Sejamos, assim, valorosos, 
estendendo a Doutrina  

Espírita que desentranha da 
letra, na construção da 

Humanidade nova,
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irradiando a influência e a 
inspiração do Divino Mestre, 
pela emoção e pela ideia, pela 
diretriz e pela conduta, pela 

palavra e pelo exemplo...
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e, parafraseando o conceito 
inolvidável de Allan 
Kardec, em torno da 

caridade, proclamemos aos 

problemas do mundo: 
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"Fora do 
Cristo não 

há solução.”
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SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DO MUNDO





“Me imagino em um quarto 
muito, muito, muito escuro! 
Tento de algumas formas 

conseguir enxergar, mas não 
consigo! Aí, de repente, se 

acende uma lâmpada, que me 
mostra o quanto o quarto tá 
bagunçado, desorganizado, 

tudo fora do lugar!



A lâmpada não vai 
arrumar essa bagunça 
pra mim, mas ela me 
mostrou o quanto eu 
tenho que fazer. A 

Doutrina espírita é a 
minha lâmpada!” 

(Fernanda, 19 anos)

Fonte: enquete virtual DIJ/FEB, abril a junho de 2013, 
com a participação de 1072 jovens respondentes.



DOUTRINA ESPÍRITA



DOUTRINA ESPÍRITA





APROFUNDANDO CONCEPÇÕES...

Da TAREFA 
De SER 

HUMANO







▪ Respeito à temporalidade individual e valorização do
tempo presente – investimento na alma infantil

Ser Histórico

(passado)

Oportunidade

(presente)

Ser Imortal

(futuro)

QUEM É A CRIANÇA?



RELEVÂNCIA DA REENCARNAÇÃO...

“Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o
Espírito, durante esse período, é mais acessível às
impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o
adiantamento, para o que devem contribuir os
incumbidos de educá-lo.” (LE, questão 383)

“(...) o Espírito da criança pode ser muito antigo e
que traz, renascendo para a vida corporal, as
imperfeições de que se não tenha despojado em suas
precedentes existências.” (ESE, cap. VIII, item 3)



CONCEPÇÃO DE SER

A reencarnação, sem dúvida,
é valioso método  educativo 

de que se utiliza a vida, 
a fim de propiciar os meios de 
crescimento, desenvolvimento

de aptidões e sabedoria ao 
Espírito que engatinha no rumo 

da sua finalidade grandiosa.

Joanna de Ângelis
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SER CRIANÇA: 
APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO

“A criança não é um ‘adulto 

miniaturizado’, nem uma ‘cera 

plástica’, facilmente moldável. 

Trata-se de um espírito em 

recomeço, momentaneamente em 

esquecimento das realizações 

positivas e negativas que traz das 

vidas pretéritas, empenhado na 

conquista da felicidade.” 

(Joanna de Ângelis , FRANCO, 1994b, in: 

Sublime Sementeira, FEB, 2012)



TALENTOS



TALENTOS...



MENSAGEM DE MEIMEI 
(100 Anos da Evangelização, 2014)

[...] Milhares de Espíritos 
endividados retornam às lides da 

vida física, confiantes de que 
serão amparados pela bondade 
do coração humano. Surgirão na 

vida de cada um vestidos da 
roupagem de crianças que 

imploram para não sofrerem ou 
provocarem qualquer tipo de 

abuso e traumas, condições que 
lhes inviabilizam o planejamento 

reencarnatório. [...]



[...] É preciso, então, não se deixarem 
levar pelas aparências, encaminhando 

tais Espíritos à segura orientação 
moral do Evangelho desde a idade 

precoce, a fim de auxiliá-los na própria 
melhoria espiritual. São Espíritos que 

estão e estarão renascendo confiantes 
no propósito de serem reeducados, de 
serem conduzidos ao bem, apoiados 
na palavra dos seguidores do Mestre 

— o qual, para muitos, ainda está 
longe do entendimento — e no carinho 
e na dedicação dos evangelizadores. 

[...] 

MENSAGEM DE MEIMEI 
(100 Anos da Evangelização, 2014)





A GERAÇÃO NOVA (A Gênese)

Tudo, pois, se processará exteriormente, como sói acontecer, 
com a única, mas capital diferença de que uma parte dos 

Espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a 
encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um Espírito 
atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá 

um Espírito mais adiantado e propenso ao bem. 



A GERAÇÃO NOVA (A Gênese)

A época atual é de transição; confundem-se os elementos 
das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, 

assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se 
assinalando cada uma, no mundo, pelos caracteres que lhes 

são peculiares.



A GERAÇÃO NOVA (A Gênese)

Sejam os que componham a 
nova geração Espíritos 

melhores, ou Espíritos antigos 
que se melhoraram, o 

resultado é o mesmo. Desde 
que trazem disposições 

melhores, há sempre uma 
renovação. [...] 

A regeneração da Humanidade, 
portanto, não exige 

absolutamente a renovação 
integral dos Espíritos: basta 
uma modificação em suas 

disposições morais. 





QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?



QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?



QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?



QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?



QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?



QUAL O PERFIL DA CRIANÇA 
E DO JOVEM?




