CAPÍTULO 2.4
CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO
O QUE É O CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO
É um curso informativo sobre Doutrina Espírita. Seu programa é
rápido e de natureza simples e objetiva, buscando uniformizar conceitos
em relação ao espiritismo.
QUAIS SÃO SUAS FINALIDADES
Informar aos alunos sobre o histórico e os princípios básicos do
espiritismo.
Preparar os alunos para um melhor aproveitamento nas Escolas de
Aprendizes do Evangelho.
COMO SE ESTRUTURA
REUNIÕES

São reuniões semanais, abertas ao público, com duração de 90
minutos.
Sugestão para divisão do tempo:
10 minutos - preparação e prece de abertura
10 minutos - comentários, apresentações, breves reflexões sobre
conduta cristã
50 a 60 minutos - exposição da aula
10 minutos - vibrações e prece de encerramento
DIRIGENTES

A direção do Curso Básico deve ficar a cargo de um dirigente, preferencialmente uma pessoa que tenha concluído a Escola de Aprendizes
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do Evangelho e ingressado na FDJ – Fraternidade dos Discípulos de Jesus,
com bom domínio dos conhecimentos doutrinários Espíritas, auxiliado
por um secretário.
EXPOSITORES

As aulas são ministradas por expositores convidados.
PARTICIPANTES

Podem participar do Curso Básico jovens (sugere-se que jovens até
18 anos sejam encaminhados à Mocidade Espírita) e adultos interessados
em conhecer os aspectos fundamentais da Doutrina Espírita. As inscrições
estão sempre abertas ao público, sem qualquer restrição.
BIBLIOGRAFIA

A bibliografia básica para todas as aulas é o livro Entendendo o
Espiritismo — Editora Aliança.
PROGRAMA
Aula Título
1. O que é o Espiritismo? Quando surgiu, em que lugar e em que
circunstâncias?
2. Como criou-se o corpo da doutrina e quem o criou? Ligeira
biografia de Allan Kardec.
3. Como foi a doutrina difundida pelo mundo? Relações dos continuadores de Kardec, na França, e em outros países.
4. Qual a posição da doutrina entre as demais filosofias e religiões
existentes?
5. Quais os setores em que a doutrina se divide, qual o mais
importante. Por quê?
6. Diferenças entre: espiritismo, umbanda e religiões
afro-indígenas.
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7. Esboço de O Livro dos Espíritos e suas diferentes partes.
8. Esboço de O Céu e o Inferno.
9. Esboço de O Livro dos Médiuns.
10. Descrição do mundo material e espiritual. Nosso Lar, de
AndréLuiz. O intercâmbio por meio da Mediunidade.
11. Esboço de A Gênese – Os milagres e predições segundo o
espiritismo.
12. As Leis da Reencarnação e do Carma. A evolução do Espírito.
13. Forma dos Espíritos. Envoltórios espirituais. Perispírito e
corpo etéreo.
14. Recordações de existências anteriores. Necessidade da prática
do bem.
A formação cristã da família.
15. Lei de Ação e Reação.
16. Esboço de O Evangelho segundo o Espiritismo.
17. A vida moral com base no Evangelho de Jesus.
Recomenda-se a inserção de aulas de revisão a cada quatro aulas do
programa acima.
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