
O ESPÍRITA NO 
MUNDO 15/01/17

Claudio C. Conti
www.ccconti.comCEACE



O que é "mundo" para o espírita?

1. Casa espírita;

2. Família;

3. Trabalho;

4. Lazer. 
O que é "o espírita

"?



O verdadeiro Espírita
"Reconhece-se o 

verdadeiro espírita pela 
transformação moral e 
pelo esforço por domar 
suas más tendências."

Kardec

"Os adeptos do 
Espiritismo serão os 

espíritas, ou, se 
quiserem, os 
espiritistas."

Kardec

O Espírita



Para o Espírita
1. Casa espírita;

2. Família;

3. Trabalho;

4. Lazer. 

Demanda esforço, 
estudo e dedicação 

para que haja 
aprendizado e 

adequação.

Necessita de motivos para fazer o bem.



Para o "verdadeiro Espírita"
1. Casa espírita;

2. Família;

3. Trabalho;

4. Lazer. 

Processo natural de 
aprendizado e 

adequação.

Não necessita de motivos para fazer o bem.



"Sede, pois… perfeitos, como perfeito é o vosso 
Pai celestial." 

Jesus



Perfeição absoluta → Deus
A Gênese, cap. II

8. - Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de 
Deus.  Para  compreendê-Lo,  ainda  nos  falta  o  sentido 
próprio,  que  só  se  adquire  por  meio  da  completa 
depuração  do  Espírito.  Mas,  se  não  pode  penetrar  na 
essência  de  Deus,  o  homem,  desde  que  aceite  como 
premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a 
conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o 
que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser 
Deus, deduz daí o que ele deve ser.



Perfeição absoluta → Deus

A perfeição de Deus é avaliada segundo as nossas 

próprias lim
itações (falhas).



O que é a perfeição para o espírito?
Se  a  perfeição  de  Deus  é  avaliada  segundo  as  nossas 
próprias limitações (falhas);

É viável o esforço para promover melhorias.



O que é a perfeição para o espírito?

"Perfeição relativa" não deve ter Deus como 

referência, mas a nossa própria avaliação da 

perfeição, isto é, o que podemos ser.

Kardec (ESE): "A
quelas palavras, portanto, 

devem entender-se no sentido da perfeição relativa, 

a de que a Humanidade é suscetível e que mais a 

aproxima da Divindade."



A perfeição de Deus é avaliada segundo 
as nossas próprias limitações (falhas).

Isto é uma abordagem espírita, válido para espíritas.



O que significa ser um “verdadeiro Espírita”?

Esforço em domar suas 
inclinações más.

Auto-
conhecimento

Melhor relação com o 
próximo em não fazer 
o que não gostaria que 
os outros lhe fizessem.

Aprimora 
conhecimento entre o 

bem e o mal.



O que é “o Espírita”?
Esforço em domar suas 

inclinações más.

Auto-
conhecimento

Melhor condição de 
saúde física e mental e 

reencarnação mais 
amena.

Melhor relação com o 
próximo em não fazer 
o que não gostaria que 
os outros lhe fizessem.

Aprimora 
conhecimento entre o 

bem e o mal.

Estudo e 
dedicação.



O Dever (moral)
Instruções dos Espíritos - Lázaro

O DEVER

7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo 
mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. …



O Dever
Na  ordem  dos  sentimentos,  o  dever  é  muito  difícil  de 
cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações 
do interesse e do coração… O aguilhão da consciência … o 
adverte  e  sustenta;  mas,  muitas  vezes,  mostra-se 
impotente diante dos sofismas da paixão.



O Dever
Deus criou todos os homens iguais para a dor … a fim de 
que cada um julgue em sã consciência  o  mal  que pode 
fazer…  A  igualdade  em  face  da  dor  é  uma  sublime 
providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, 
instruídos  pela  experiência  comum,  não  pratiquem  o 
mal, alegando ignorância de seus efeitos.



O Dever
O  dever  é  o  resumo  prático  de  todas  as  especulações 
morais; … conserva-se inflexível diante das suas tentações. 
O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do 
que  as  criaturas  e  ama  as  criaturas  mais  do  que  a  si 
mesmo. 



O Dever
…O homem tem de amar o dever, não porque preserve de 
males a vida,  males aos quais a Humanidade não pode 
subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário 
ao seu desenvolvimento.



Melhor condição de 
saúde física e mental e 

reencarnação mais 
amena.

O que significa ser um “Espírita”?

Melhor relação com o 
próximo em não fazer 
o que não gostaria que 
os outros lhe fizessem.

Esforço em domar suas 
inclinações más.

Auto-
conhecimento

Aprimora 
conhecimento entre o 

bem e o mal.

Dever com o próximo

Dever conosco

Estudo e 
dedicação.



Necessidade da caridade, segundo Paulo

6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a 
língua dos próprios anjos,  se eu não tiver caridade,  serei 
como o bronze que soa e um címbalo que retine; -  ainda 
quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os 
mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas; ainda 
quando tivesse  a  fé  possível,  até  o  ponto  de  transportar 
montanhas,  se não tiver caridade,  nada sou. -  E, quando 
houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres 
e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se 
não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. 



Necessidade da caridade, segundo Paulo

A caridade é como se cumpre o dever.
O dever é algo que se faz.
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