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Espiritismo ou Doutrina Espírita: 
conceito e objeto



Doutrina é um conjunto 
coerente de ideias 

fundamentais a serem 
transmitidas, ensinadas; 

conjunto das ideias 
básicas contidas num 

sistema filosófico, 
político, religioso, 
econômico, etc.



Espiritualismo é denominação comum a
várias doutrinas filosóficas e/ou religiosas, e
tem como fundamento básico a afirmação
da existência do espírito (ou alma) como
elemento primordial da realidade, bem
como sua autonomia, independência e
primazia sobre a matéria.

Espiritualista é oposto de materialista.

Espiritismo: termo criado por Allan Kardec.

Os adeptos do Espiritismo são Espíritas ou Espiritistas.

Espiritual, espiritualista e espiritualismo têm
acepções bem definidas.

Nem todo espiritualista e/ou médium é
um Espírita.



Espiritismo ou Doutrina Espírita, como ciência de observação e
doutrina filosófica, tem por princípio as relações do mundo material
com os Espíritos ou seres do mundo invisível.

Trata da natureza, da origem e do destino dos Espíritos, e das
consequências morais dessas relações.

A Ciência tem por objeto de estudo as leis do princípio material e o
Espiritismo as leis do princípio espiritual.



Espiritismo não mostra os fenômenos da Natureza como
sobrenaturais, mas como uma das forças vivas da
Natureza, fonte de uma imensidade de fenômenos
incompreendidos e relegados para o domínio do
fantástico e do maravilhoso.



Ciência, sem o Espiritismo, acha-se na
impossibilidade de explicar certos
fenômenos só pelas leis da matéria.

Espiritismo, sem a Ciência, faltariam
apoio e comprovação.

O princípio espiritual reage
incessantemente com o
princípio material e vice-
versa.

O conhecimento de um não
pode estar completo sem o
conhecimento do outro.

O Espiritismo e a Ciência se
completam.



O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da
espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere o sentidos.

Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas,
teria abortado, com tudo quanto surge antes do tempo.

O Espiritismo nasceu pela força das coisas e pela impossibilidade
de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria.



Elemento material e elemento espiritual
são duas forças vivas da Natureza.

A matéria, por si só, é inerte.

Carecendo de vida, pensamento e
sentimento, a matéria precisa estar
unida ao princípio espiritual.

Pela união deles, facilmente se explica
uma multidão de fatos até então
inexplicáveis.



Tríplice aspecto da Doutrina 
Espírita 



O tríplice aspecto da Doutrina
Espírita decorre da própria
conceituação que lhe dá Allan
Kardec:

“O Espiritismo é, ao mesmo tempo,
uma ciência de observação e uma
doutrina filosófica. Como ciência
prática, ele consiste nas relações que
se estabelecem entre nós e os
Espíritos; como filosofia, ele
compreende todas as consequências
morais que dimanam dessas mesmas
relações”.



Científico: concernente às
manifestações dos Espíritos;
pela observação das relações
que estabelece entre nós e os
Espíritos.

Filosófico: respeitante aos
princípios, inclusive morais, em
que se assentam os seus
fundamentos.

Religioso: relativo à aplicação
desses princípios morais em prol
da renovação dos homens e da
humanidade.

Tríplice aspecto 
do Espiritismo 



Técnicas de investigação foram usadas para comprovar a
veracidade dos fenômenos espíritas (ciência).

Com base na revelação dos resultados (verdades), foram
formuladas questões de elevado teor filosófico (filosofia).

Verificou-se que a aplicação daquelas verdades podem ser
utilizadas na transformação moral do homem (religião).



(estuda)

Ciência

(esclarece)

Filosofia

(sublima)

Religião

CONHECIMENTO

TRÍPLICE ASPECTO DA DOUTRINA ESPÍRITA



Ciências são frutos de observações sucessivas, apoiadas em
observações precedentes, partindo de ponto conhecido para
chegar ao desconhecido.

Foi assim que os Espíritos procederam, com relação ao
Espiritismo.



O Espiritismo é ciência cujo fim é a demonstração experimental da
existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações
com aqueles que impropriamente são chamados de mortos.

O Espiritismo demonstra a existência da alma e a sua
imortalidade, por meio, principalmente, do intercâmbio mediúnico
entre encarnados e desencarnados.



Fatos ou fenômenos espíritas,
produzidos por Espíritos
desencarnados, são insumos da
Ciência Espírita, cujo objeto é o
estudo e conhecimento desses
fenômenos para fixação das leis
que os regem.

Eles constituem o meio de
comunicação entre o nosso
mundo físico e o mundo
espiritual, de características
diferentes, mas que não impedem
o intercâmbio entre estes
mundos.



O Espiritismo não estabelece com
o princípio absoluto senão o que
se acha evidentemente
demonstrado, ou o que ressalta
logicamente da observação.

Caminhando junto do progresso,
se novas descobertas demonstrem
estar em erro acerca de qualquer
ponto, ele se modifica nesse
ponto.

Se uma verdade nova se revelar,
ele a aceitará.



O Espiritismo é uma doutrina
essencialmente filosófica,
porque, a partir dos fenômenos
e dos fatos, utilizando o
raciocínio lógico dá uma
interpretação da vida,
explicando o porquê das dores,
dos sofrimentos e das
desigualdades entre as
criaturas.

Quando o Homem pergunta,
interroga, cogita, quer saber o
como e o porquê das coisas, dos
fatos, dos acontecimentos,
nasce a Filosofia, mostrando o
que as coisas são e porque as
coisas são o que são.



Esse estudo leva ao
conhecimento do mecanismo
das relações dos homens que
vivem na Terra com aqueles
que já se despediram dela,
estabelecendo as bases desse
permanente relacionamento, e
demonstra a existência,
inquestionável, de algo que
tudo cria e tudo comanda,
inteligentemente – Deus.

O caráter filosófico do Espiritismo está
no estudo que faz do homem, sobretudo
do Espírito, de seus problemas, de sua
origem e de sua destinação.



Definindo as responsabilidades
do Espírito, quando encarnado
(alma) e desencarnado, o
Espiritismo é Filosofia, uma regra
moral de vida e comportamento
para os seres da Criação, dotados
de sentimento, razão e
consciência.

Espiritismo como 
filosofia de vida



Espiritismo é doutrina filosófica
de efeitos religiosos, como
todas as religiões: Deus, a alma
e a vida futura.

É religião porque a Doutrina se
funda nos vínculos da
fraternidade e da comunhão de
pensamentos, com bases
sólidas: as próprias leis da
natureza.



O Espiritismo respeita todas as crenças.

Não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito,
nem templos e que, entre seus adeptos, nenhum tomou, nem
recebeu o título de sacerdote ou de sumo-sacerdote.

Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não
possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes.



Como Religião, o Espiritismo se preocupa com as
consequências morais do ensino científico-filosófico,
buscando, na ética pregada por Jesus, os elementos que
deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador.



O Espiritismo é religião se analisado pela finalidade que tem
de proporcionar a transformação moral do homem,
retomando os ensinamentos de Cristo, para que sejam
aplicados na vida diária de cada pessoa, revivendo o
Cristianismo na sua verdadeira expressão de Amor e
Caridade, em suma, religando a criatura à sua origem divina.



Pontos principais da Doutrina 
Espírita



Allan Kardec, na Introdução de
“O Livro dos Espíritos”, item 6,
trata dos pontos principais dos
ensinos transmitidos pelos
Espíritos Superiores.

Uma doutrina deve conter
princípios norteadores dos seus
ensinamentos. O Espiritismo
também os possui, identificados
por Allan Kardec como pontos
principais da Doutrina.

Tendo como base esses pontos
principais, Allan Kardec
codificou a Doutrina transmitida
pelos Espíritos Superiores, no
século XIX.



Os pontos 
principais da 

Doutrina 
Espírita

• Deus, criador do Universo.

• Mundo espírita, habitado pelos Espíritos
desencarnados.

• Encarnação e reencarnação dos Espíritos
na Terra e em outros mundos.

• Melhoramento progressivo dos Espíritos,
que passam pelos diversos graus da
hierarquia espírita até atingirem a
perfeição moral.

• Relação constante dos Espíritos
desencarnados com os homens (Espíritos
encarnados).

• Existência do perispírito, como envoltório
semimaterial do Espírito.

• Os ensinos morais dos Espíritos
Superiores, que podem ser sintetizados,
como os do Cristo, na máxima evangélica
fazer aos outros o que quereríamos que
os outros nos fizessem.



Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e
soberanamente justo e bom.

Criou o Universo, que abrange todos os seres animados e
inanimados, materiais e imateriais.

A existência de Deus não se mostra, mas se confirma pelas suas
obras, pela revelação e pelas evidências dos fatos e dos
fenômenos do Universo.

Têm-se efeitos e causas. Não existe efeito sem causa.



Alguns atributos de Deus são de Ele ser inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, único, imutável, onipotente,
onipresente, perfeito, imaterial, invisível, justo, misericordioso,
eterno e infinito.

Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um
limite ou uma delimitação qualquer, pois estas qualificações se
contrapõem aos seus atributos divinos, indicando que haveria
outro ser com os atributos supremos; e assim por diante,
tendendo ao infinito.



Seres materiais: mundo visível ou corpóreo.

Seres imateriais: mundo invisível ou dos Espíritos.

O mundo espírita: normal, primitivo, eterno, preexistente e
sobrevivente a tudo.

O mundo corporal: secundário.

Espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível
(corpo), cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade.



Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos Espíritos.

A alma é um Espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório.

Há no homem três coisas:

1º) o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo
princípio vital;

2º) a alma ou ser imaterial, Espírito encarnado no corpo;

3º) o laço (perispírito) que prende a alma ao corpo, princípio intermediário
entre a matéria e o Espírito.



O perispírito prende o Espírito ao corpo. É uma
espécie de envoltório semimaterial.

A morte é a destruição do invólucro corporal
(corpo).

O Espírito conserva o perispírito, que lhe constitui
um corpo etéreo, invisível no estado normal, porém
pode tornar-se visível e mesmo tangível, como
sucede no fenômeno das aparições.

O Espírito não é um ser abstrato, indefinido, só
possível de conceber-se pelo pensamento. Em certos
casos, torna-se apreciável pela vista, pelo ouvido e
tato.



Espíritos pertencem a diferentes classes. Não são iguais
em poder, inteligência, saber ou moralidade.

Não ocupam perpetuamente a mesma categoria.

Todos melhoram pela encarnação, imposta a uns como
expiação e a outros como missão, nos diferentes graus
de hierarquia espírita.

A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer
repetidamente, até atingir a perfeição moral.

Deixando o corpo, a alma volta ao mundo Espiritual,
donde saíra, para passar por nova existência material,
após lapso de tempo, durante o qual permanece em
estado de Espírito errante.



O Espírito passa por muitas encarnações, ou existências,
quer na Terra ou em outros mundos.

A encarnação se dá sempre na espécie humana.

As diferentes existências corpóreas do Espírito são
sempre progressivas e nunca regressivas.

O progresso depende dos esforços que se faça para
chegar à perfeição.

Espíritos encarnados habitam diferentes mundos.

Os não encarnados não ocupam região determinada e
circunscrita; estão por toda parte e ao nosso lado.

Espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral
e mesmo sobre o mundo físico.



Atuam sobre a matéria e o pensamento.

Constituem potências da Natureza, causando
inúmero fenômenos, que não encontram explicação
racional senão no Espiritismo.

As relações dos Espíritos com os homens são
constantes.

Os bons Espíritos nos atraem para o bem, nos
sustentam nas provas da vida e nos ajudam a
suportá-las com coragem e resignação.

Os maus nos impelem para o mal; é-lhes um gozo
ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles.



As comunicações dos Espíritos com os homens são ocultas ou
ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que
exercem sobre nós. Cabe-nos discernir.

Espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Espíritos
são atraídos pela simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio
que os evoca.

Espíritos Superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde
predominam o amor do bem e o desejo sincero de se instruírem e
melhorarem. A presença deles afasta os Espíritos inferiores.



Distinguir os bons dos maus Espíritos é fácil.

Espíritos superiores usam linguagem digna, nobre, repassada da mais
alta moralidade.

Espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até
grosseira.

A moral dos Espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta
máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros
nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal.

Neste princípio encontra o homem uma regra universal.
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