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Religião

Ciência Filosofia



• “O Espiritismo é ao 
mesmo tempo filosofia e 
um campo de estudo 
científico. Como ciência 
ele estuda a relação entre 
os mundos físico e 
espiritual. Como filosofia 
ele trabalha as 
implicações morais desta 
relação.” 

• Mais explicitamente, eu 
adiciono que: “O 
Espiritismo é uma ciência 
que se relaciona com a 
natureza, origem e 
destino dos espíritos e 
sua relação com o mundo 
corpóreo.” 
– (Allan Kardec – “Introdução à 

filosofia Espírita”)



• the knowledge of the invisible world, in the center of which we live.

• It exposes the laws that govern the invisible world and their relationships with

the corporeal world.

•It reveals the nature and the study of the the spirits and their destiny after death.

• It focuses on the moral consequences that occur between the relationships of

the spiritual world with the physical world.

• It studies the communications with the spiritual world

• Spiritism is not a constitutive religion. It has no cult, no rites, no temples.

• It will institute the true religion, a natural religion that thrives from the heart and

reaches God directly, because its faith is reason and its morals are Christian.

Philosophy 

Science

Religion

• Foca-se nas consequências morais que ocorrem entre os relacionamentos do mundo espiritual 

com o mundo físico

• Estuda as comunicações com o mundo espiritual

• O conhecimento do mundo invisível em que vivemos embebidos

• Expõe as leis que governam o mundo invisível e seus relacionamentos com o mundo corpóreo

• Revela a natureza dos espíritos e seu destino após o desencarne

• O Espiritismo não é uma religião constituida com cultos, ritos ou templos da maneira como 

normalmente concebemos

• Ele constitui a religião verdadeira, uma religião natural que tenta alcançar Deus diretamente 

através do coração porque sua fé é baseada na razão e sua moral é cristã
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• As grandes questões sobre a alma 
permanceram sob o véu da dúvida e 
dogma por muito tempo. 

• Os fundamentos do Espiritismo foram 
estabelecidos por Allan Kardec através da 
análise e seleção de comunicações com 
espíritos. Ele utilizou um critério universal 
para exame dos ensinamentos apresentados 
pelos espíritos.

• Os avanços no conhecimento
moderno permitiram o questiona-
mento de princípios filosóficos
dogmáticos que eram incapazes de se 
sustentar ao mínimo critério lógico

• A filosofia Espírita está expressa no Livro dos 
Espíritos



Existence of God

Existence of Spirits and their survival
after death

Reincarnation

Multitude of inhabited worlds

Communicability of the Spirits

Existência de Deus

Existência de espíritos e sua 

sobrevivência após a morte

Reencarnação

Pluralidade de mundos habitados

Comunicabilidade com os espíritos



• O Espiritismo é uma Filosofia porque 
investiga a verdadeira natureza da vida 
quando responde a questões tais como, 
De onde nós viemos? Quem somos 
nós? Para aonde iremos?" 

Qualquer doutrina que ofereça explicações 
sobre a vida é uma filosofia.



•O Espiritismo é uma doutrina 
Filosófica, mas contém 
consequências religiosas, como 
qualquer filosofia espiritual, porque 
toca inevitavelmente na base de 
todas as religiões: Deus, a alma e 
o futuro da vida. 



• Os fenômenos mediúnicos são tão antigos
quanto a própria humanidade. Eles sempre
chamaram atenção para a existência de 
uma vida espiritual. 

• O Espiritismo apareceu numa época de 
liberação e maturidade intelectual. E 
desenvolveu-se do mesmo modo que outras
ciências, através da aplicação de uma
metodologia científica. O Espiritismo
experimental estudou as propriedades do 
princípio vital e demonstrou que os espíritos
existem. 

• A parte experimental 
do Espiritismo se 
encontra no Livro dos 
Médiuns.



• O mesmo se aplica ao 
Espiritismo. Ele não 
teria a mesma 
credibilidade sem o 
seu lado científico. 

• Ciência e Espiritismo 
são complementares

• A ciência sem o 
Espiritismo é incapaz 
de explicar 
determinados 
fenômenos 

São Ciência

Compatíveis?



• Quando os povos primitivos não conseguiam 
explicar fenômenos naturais eles os atribuíam a 
poderes superiores que eles começaram a 
venerar e então a adoração primitiva iniciou

• O Espiritismo não é uma religião constituída do 
modo como comumente entendemos religiões. 
Não possui uma forma exata de adorar, nem 
pastores. 

• Entende que a função básica 
da religião é conectar o 
Criador com a criatura e que 
isto ocorre independente-
mente de atos externos. 



• A parte religiosa ou moral do Espiritismo 
está contida no Evangelho Segundo o 
Espiritismo, publicado em 1864, sendo 
um estudo das consequências morais das 
ações humanas. 
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O Espiritismo é considerado a Terceira 
Revelação de Deus para a 

humanidade

A primeira foi através de 
Moisés, UM DEUS E JUSTIÇA

O segundo veio através de 
Jesus; Ele nos trouxe A LEI 
DO AMOR

Jesus nos prometeu que envia-
ria um Consolador no futuro –
A DOUTRINA ESPÍRITA. 



A ciência sem religião é 

inválida e a religião 

sem ciência é cega.

“Simpósio: Ciência, Filosofia e 

Religião", 1941



•Como uma Ciência o Espiritismo 
é aliado à Religião. Como 
Filosofia ele possui consequên-
cias religiosas. Como Religião 
(sem contradizer as Leis da 
Natureza) ele não pára o 
progresso e será invulnerável. 

Allan Kardec – Revista Espírita



“(O Espiritismo) é, e 
precisa sem ser, 
essencialmente 

progressista, como 
todas as ciências 

baseadas em 

observação.”

O Espiritismo, marchando lado a lado com 
o progresso, nunca será destronado, 

porque, se novas descobertas venham a 
demonstrar que ele está errado em algum 
ponto, ele se modificará a si próprio em 

relação a este ponto.” 



“Se uma nova verdade for revelada, 
ele (o Espiritismo) a aceitará.”     

(A Gênesis § 55)



• O Espiritismo mantém o seu
aspecto essencial na configuração
tríplice. Por isso, ninguém deve ser 
restrito em seu desejo de trabalhar
e produzir..  

• Deixemos aqueles inclinados para a ciência a cultivá-la 
em sua dignidade; aqueles que se devotaram a filosofia
a enobrecer seus postulados; e aqueles que se 
consagraram à religião a tornar divinas suas aspirações. 
Assim, acima de tudo, é necessário que a base do 
Espiritismo permaneça em todos e em tudo de modo
que não percamos o balanço sobre a qual a base da
organização é erigida.

Bezerra de Menezes

• (Extraído de uma mensagem recebida por F. C. Xavier, em uma reunião na

Comunhão Espírita Cristã em 20 de abril de 1963, em Uberaba, Minas Gerais, 
Brazil) Reformador, Dezembro /1975



• Verdade ou Falso – use a letra [V] se a declaração é 
veradeira e [F] se ela é falsa.

– [  ] O Espiritismo foi a primeira doutrina a demonstrar a existência do 
princípio espiritual.

– [  ] Para um ensinamento ser verdadeiro basta que ele seja ditado por um 
espírito e através de um médium. 

– [  ] Alguma forma de adoração externa é fundamental e absolutamente
necessária para reverenciar o Criador.

– [  ] Através da doutrina Espírita nós aprendemos quem nós somos, de 
onde nós viemos e para aonde iremos após a morte do corpo físico.



• Múltipla Escolha– selecione a melhor resposta com [X];

– O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto, portanto, 
• [  ]  É mais importante como ciência e religião;

• [  ]  É mais importante como religião;

• [  ]  Os três aspectos são fundamentais e inseparáveis;

• [  ]  Propõe uma fé através da razão.



• Correlacione – o número da coluna 1 com o 
número da coluna 2:   

[    ] Fé verdadeira

[    ] Reencarnação 

[    ] O Espiritismo é

[    ] A parte moral e religiosa 
do Espiritismo

[    ] Ciência e filosofia causam 
sabedoria

[    ] Moral espírita

1.É um princípio fundamental do 

Espiritismo

2.Encara a razão

3.Religião que personifica o amor

4.As morais do Evangelho

5.Uma filosofia espiritualista

6.Está contida no “Evangelho 

Segundo o Espiritismo”
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