
Porque 
devemos 
estudar a 
Doutrina 
Espírita?



Marta, 
Maria e 
Jesus
O SÍMBOLO DA MELHOR 
PARTE



38. E aconteceu que, indo 
eles de caminho, entrou 

numa aldeia; e certa 
mulher, por nome Marta, 

o recebeu em sua casa

Lucas, Capítulo 10



39. E tinha esta uma irmã 
chamada Maria, a qual, 

assentando-se também aos 
pés de Jesus, ouvia a sua 

palavra.

Lucas, Capítulo 10



40. Marta, porém, andava 
distraída em muitos 

serviços, e, aproximando-se, 
disse: Senhor, não se te dá 

de que minha irmã me deixe 
servir só? Dize-lhe pois que 

me ajude.
Lucas, Capítulo 10



41. E, respondendo Jesus, 
disse-lhe: Marta, Marta, 

estás ansiosa e afatigada 
com muitas coisas.

Lucas, Capítulo 10



42. Mas uma só é necessária; 
e Maria escolheu a boa 

parte, a qual não lhe será 
tirada.

Lucas, Capítulo 10



“Quer Deus que 
seja assim, para 

que aquele  tenha 
a responsabilidade 

dos seus atos e o 
mérito da escolha

entre o bem e o 
mal.”

O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 12



“Os extremos são vícios. 
No meio deles é que 

está a virtude”.

Aristóteles (384 a 322 a.C.)



“Só fazemos melhor aquilo 
que repetidamente 

insistimos em melhorar. A 
busca da excelência não 
deve ser um objetivo, e 

sim, um hábito.”.
Aristóteles (384 a 322 a.C.)



“A história de um povo não é 
a dos seus reis, nem a das 
suas sumidades sociais; para 
julgá-lo, é preciso vê-lo na 
vida íntima, em seus hábitos 
particulares.”

Capítulo 25 – Evocações, item 281



“Os que compreendem que o 
verdadeiro médium tem uma 
missão a cumprir e deve, quando 
necessário, sacrificar gostos, 
hábitos, prazeres, tempo e 
mesmo interesses materiais em 
favor dos outros.”

Capítulo 16, item 197 – Médiuns devotados



Um desejo muito natural
entre as pessoas que se 
ocupam com o Espiritismo é o 
de poderem entrar em 
comunicação com os 
Espíritos.

Introdução



Esta obra se destina a lhes 
facilitar o caminho, levando-
as a tirar proveito dos nossos 
longos e laboriosos 
estudos(...)”

Introdução



Quem estudar 
cuidadosamente este livro 
compreenderá melhor a 
linguagem de alguns 
Espíritos.

Introdução



Vede, observai e sabereis. A 
aquisição de qualquer ciência 
exige tempo e estudo.

Item 13



A explicação dos fatos que o 
Espiritismo admite, de suas 
causas e consequências 
morais, constitui toda uma 
ciência e toda uma filosofia, 
reclamando estudo sério, 
perseverante e aprofundado.

Item 14



“(...) as reuniões de estudo 
são de grande utilidade para 
os médiuns de manifestações 
inteligentes,”

Capítulo XXIX - Das reuniões e das sociedades Espíritas, item 328



“(...) sobretudo para aqueles 
que desejam seriamente 
aperfeiçoar-se e que elas não 
comparecem dominados pela 
tola pretensão de 
infalibilidade.”

Capítulo XXIX - Das reuniões e das sociedades Espíritas, item 328



“Esta a razão pela qual é 
indispensável o estudo prévio 
da teoria para todo aquele 
que queria evitar os 
inconvenientes peculiares à 
experiência.”

Capítulo XVII – Da formação dos Médiuns, item 211



“(...) o estudo de uma 
doutrina, qual a Doutrina 
Espírita, que nos lança de 
súbito numa ordem de coisas 
tão nova quão grande, só 
pode ser feita por homens 
sérios e perseverantes”

Introdução, item 8



“O que caracteriza um estudo 
sério é a continuidade que se 
lhe dá.”

Introdução, item 8



“Que adiantará àquele que, 
ao acaso, dirigir a um sábio 
perguntas acerca de uma 
ciência cujas primeiras 
palavras ignore?”

Introdução, item 8



“Para combater um cálculo é 
necessário opor-se-lhe outro 
cálculo, o que exige saber 
calcular.”

Capítulo I – Primeiro Diálogo – O Crítico



“A quem deseja instruir-se, 
direi: `Não se pode fazer um 
curso de Espiritismo 
experimental como se faz um 
de Física ou de Química(...)”

Capítulo I – Primeiro Diálogo – O Crítico



“Instruí-vos primeiramente 
pela teoria, lede e meditai as 
obras que tratam dessa 
ciência; nelas aprendereis os 
princípios(...)”

Capítulo I – Primeiro Diálogo – O Crítico



“o laço, ou períspirito, que 
prende ao corpo o Espírito, 
é uma espécie de envoltório 
semi-material. A morte é a 
destruição do invólucro 
mais grosseiro”

O Livro dos Espíritos, Introdução, item 6



“o intermediário, ou 
períspirito, substância semi-
material que serve de 
primeiro envoltório ao 
Espírito e liga a alma ao 
corpo. Tal, num fruto, o 
germe, o perisperma e a 
casca.”

O Livro dos Espíritos, questão 135 a



“o intermediário, ou 
períspirito, substância semi-
material que serve de 
primeiro envoltório ao 
Espírito e liga a alma ao 
corpo. Tal, num fruto, o 
germe, o perisperma e a 
casca.”

O Livro dos Espíritos, questão 135 a



“A educação, 
convenientemente entendida, 
constitui a chave do progresso 
moral.”

O Livro dos Espíritos, Parte 3 – Capítulo VIII – Da Lei do Progresso



“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 as plantas 
novas.”

O Livro dos Espíritos, Parte 3 – Capítulo VIII – Da Lei do Progresso



“O conhecimento de si mesmo 
é, portanto, a chave do 
progresso individual.”

O Livro dos Espíritos, Parte 3 – Capítulo XII – Da Perfeição Moral



“Aqui se nos depara igualmente a 
chave do progresso da 
Humanidade inteira. Quando 
todos os povos estiverem no 
mesmo nível, no tocante ao 
sentimento do bem, a Terra será 
ponto de reunião exclusivamente 
de bons Espíritos”

O Livro dos Espíritos, Parte 3 – Capítulo VIII – Da Lei do Progresso



“Possuído do sentimento de 
caridade e de amor ao 
próximo, faz o bem pelo bem, 
sem contar com qualquer 
retribuição, e sacrifica seus 
interesses à justiça.”

O Livro dos Espíritos, Parte 3 – Capítulo XII – Da Perfeição Moral



“Não; os Espíritos que nos 
instruem não são assim tão 
pouco lógicos; eles nos dizem: 
Deus é soberanamente justo e 
bom, não faz a sorte futura do 
homem subordinar-se a 
condições alheias à vontade 
deste;

Capítulo I – Terceiro Diálogo – O Padre



“eles não nos pregam que 
foram do Espiritismo não 
possa haver salvação, mas 
sim como o Cristo: Fora da 
Caridade não há salvação.”

Capítulo I – Terceiro Diálogo – O Padre


