
Apresentação de Rosália em 06.06.2011 

 
 
 

O Espiritismo e a família no dia-a-dia 
  
 
A base do tema deste serão foi o que na realidade aconteceu um dia na minha casa durante um 
almoço de família.   
Surgiram várias questões sobre a existência de Deus, sobre o que é o Espiritismo e a forma como 
se aplica e vive no dia-a-dia. 
  

Trouxe uma abordagem muito leve da Doutrina Espírita sob a forma de perguntas - respostas, 
tentando dar as respostas de forma o mais simples possível a pessoas que tinham poucos ou 
nenhuns conhecimentos da Doutrina. 
  

A grande conclusão a que se chegou é que um Espírita é uma pessoa igual às outras e que, como 
qualquer cristão, tenta seguir os ensinamentos de fraternidade de Jesus acreditando sempre que 
a Vida continua após a "morte". 
 

Apresento um pequeno resumo ilustrativo da apresentação feita. 
 

Quem quiser, pode ver a apresentação completa nesta ligação (que demora um pouco a abrir):  
 

http://db.tt/sHMgrGI  
 

 

O que é o Espiritismo?

Qual é o objectivo do Espiritismo?

Como se vive o Espiritismo?

 

http://db.tt/sHMgrGI


Mas o que é a Doutrina 
Espírita?

- É a aplicação e estudo dos ensinamentos de Jesus

existentes no Cristianismo, que se traduzem no  

conhecimento dos princípios que regem as relações entre 

os vivos e os mortos, assim como a certeza de que a Vida 

é continua (...)

-O objectivo é que todos os 

homens se transformem, 

aperfeiçoem e sejam felizes.

(Caracter da Revelação Espirita – A. Kardec) 1º curso espiritismo AELA / FotoCCE: Mário

 

 

Os novos ensinos e  princípios da Doutrina Espírita
*A Existência de Deus –> reconfirmar que Deus também se revela nas suas

obras (natureza, existência do Universo)

*A imortalidade (da alma) do Espírito -> temos o corpo físico e o corpo

espiritual com o qual continuamos a nossa existência quando “morremos” até

reencarnarmos de novo.

* A Comunicabilidade dos Espíritos  (Mediunidade)->
determinar a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens. As leis morais

que devemos seguir (Amar como a ti mesmo…). A vida presente, a vida futura e o 

percurso da humanidade. A certeza de que tudo tem uma consequência. 

* Reencarnação –> a vida continua, renascemos continuamente até 

sermos perfeitos 

* Pluralidade dos Mundos Habitados – cada um está no lugar que 

merece, quanto mais perfeito mais próximo de Deus Pai. Cada mundo é uma experiência 

necessária ao nosso desenvolvimento.

Resumindo! São 5!

 



 

 

Onde é a tua  igreja
espírita?
Não há !! Não há igrejas espíritas!

-No espiritismo não há por exemplo, crenças baseadas em 

rituais e superstições, missas, padres, defumadouros, 

velas, etc. - isto não é espiritismo, mas sincretismos 

espiritualistas diversos, um mundo à parte do espiritismo. 

- Nem se recebe nem pede qualquer pagamento ou favor 

pela ajuda prestada. 

- O modo de viver de um Espírita é o mesmo de um Cristão

- em qualquer local e em qualquer hora. 

- Querendo ser uma pessoa de boa vontade,          

- não faltam oportunidades 

- e começam pelas coisas mais simples. 

“As pessoas de bons costumes 

revelam-se nos menores actos.”

- não atirar lixo para o chão.

- sermos educados e calmos com qualquer pessoa que se  

cruze connosco. Cumprimentar com serenidade e alegria   

as pessoas que convivem connosco, inspirando-lhes    

confiança e paz.

 



 

- mostrar gentileza e compreensão para com todos: 

abotoar o ténis da criança que passa, ajudar a senhora 

que leva dois sacos de compras e se vê que está 

exausta, dar uma informação ao turista, visitar os 

familiares e amigos nos lares e nos hospitais.

- sermos educados, não dizermos palavrões, 

- não sermos maledicentes.

- respeitar os doentes mentais, os mendigos

- respeitar e proteger tanto quanto possível os animais 

abandonados

- respeitar os jardins, arvores, caminhos, monumentos    

.... enfim  todo os lugares onde estivermos.

Sim... e...

 

Disse Jesus: “Amai-vos uns aos outros assim   

como eu vos amei”

- Fazemos por viver este ideal cristão ....

....tentanto e às vezes falhando,                                             

...tentando e falhando...

... tentando e às vezes acertando!!

...ainda estamos todos a aprender, 

...temos de ser pacientes uns com os outros...

ah,  percebi!
 


