
SOCIALISMO E ESPIRITISMO 

http://www.gede.net.br 

 

 

Debate em 10/03/2012 



OBJETIVO 
 Perceber a importância dos valores apregoados pela 

doutrina espírita para a construção de uma sociedade 

igualitária e humanizada. 

PONTOS A ABORDAR 

 O Proletariado na Revolução Industrial 

e na Revolução Francesa; 

 O Socialismo: Utópico e Científico; 

 A Partidarização no Socialismo da Rússia; 

 A Sociedade Ideal. 



O Proletariado na Revolução 

Industrial 

e na Revolução Francesa 



Socialismo: 

O conjunto de doutrinas que se 

propõem a promover o bem comum 

pela transformação da sociedade e 

das relações entre as classes sociais 

mediante a alteração do regime de 

propriedade.  
Dicionário Aurélio 



Revolução Industrial 



Revolução Industrial  

O pensamento social desta época realiza 

vôos rumo a novas descobertas. A 

presuposição de que o processo 

histórico possui uma lógica de ser 

compreendida e, que ao contrário da 

natureza, ela constitui obra dos 

próprios indivíduos. 

 
O que é Sociologia – Carlos Benedito Martins –Ed. Brasiliense 



Revolução Francesa 



Revolução Francesa 

Para a Destruição do “Ancien Régime” 

a burguesia mobilizou as massas 

populares principalmente os 

trabalhadores pobres das cidades. 

 Alguns meses mais tarde, eles foram 

presenteados pela nova classe 

dominante com a interdição dos seus 

sindicatos. 
O que é Sociologia – Carlos Benedito Martins –Ed. 

Brasiliense Liberdade - Igualdade – Fraternidade ? 



Segue sempre progressiva e lenta o 

aperfeiçoamento da humanidade? 

 - Há o progresso regular e lento que 

resulta da força das coisas. Quando 

porém, um povo não progride tão 

depressa quanto deveria, Deus o sujeita 

de tempos a tempos, a um abalo físico e 

moral que o transforma. 

LE. 783 



O Socialismo: Utópico e Científico 



Socialismo Utópico 

O Rei seria pacificamente convencido a 

criar uma sociedade mais justa.  
Utopia – Thomas More - 1516 

È no calor destas lutas que o Socialismo 

vai se temperando, amadurecendo e 

gradativamente perecendo suas 

características de sonho e de utopia 

para tornar-se um instrumento de 

crítica social e de luta política. 
O que é Socialismo – Arnaldo Spindel – Ed. Brasiliense 





Socialismo Científico 

 O proletário usará sua supremacia política para 

arrebatar, gradativamente todo o capital da 

burguesia, para centralizar todos os instrumentos 

da produção nas mãos do Estado... 

 

 Que a classe governante trema frente a 

Revolução Comunista! Os proletários nada tem a 

perder fora as suas correntes. 

PROLETÁRIOS DE TODOS OS PAÍSES UNI-

VOS! 

 

Manifesto Comunista. Karl Marx e Friedrick 

Engels. 



A Partidarização no Socialismo 

da Rússia 





Socialismo na Rússia 

O controle férreo dos soviéticos sobre os 

demais partidos comunistas dos outros 

países e a não admissão de críticas e 

sugestões, vão ganhando força a 

medida que Stalin vai consolidando a 

posição de líder supremo do regime 

soviético. 

O que é o Comunismo – Arnaldo Spindel – Ed. 

Brasiliense 

 



A Sociedade Ideal 



O Socialismo do futuro será o 

Socialismo Espiritualista, pois ele 

realizará um ideal baseado no 

desenvolvimento das mais elevadas 

faculdades da alma. Somente ele 

saberá dissipar os preconceitos de 

castas, de raças, de cores, de religiões e 

fazer nascer um sentimento profundo 

de fraternidade humana. 

 

 

 Socialismo e Espiritismo – Léon Denis 



LE - 793 

Por que indícios se pode reconhecer uma 

civilização completa? 

 - Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento 

moral.  

 Até então sereis apenas povos esclarecidos 

que hão percorrido a primeira fase da 

civilização. 



LE . 842 

 Por que indícios se poderá reconhecer entre todas 

as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a 

expressão única da verdade, a que tem o direito 

de se apresentar como tal? 

- Será aquela que mais homens de bem e menos 

hipócritas fizer, isto é , pela prática da lei de 

amor na sua maior pureza e na sua mais 

ampla educação. Esse o sinal por que 

reconhecereis  que uma doutrina é boa, visto 

que toda doutrina que tiver por efeito semear a 

desunião e estabelecer uma linha de separação 

entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser 

falsa e perniciosa. 





FIM 


