
Tríplice	  Aspecto	  da	  
Doutrina	  Espírita	  



OBJETIVO	  

Ê Identificar	  os	  aspectos	  científico,	  
filosófico	  e	  religioso	  do	  Espiritismo	  



TRÍPLICE	  ASPECTO	  DO	  ESPIRITISMO	  

Livro	  dos	  Espíritos	  –	  Allan	  Kardec	  

Aplicação	  dos	  
Princípios	  

Manifestação	  dos	  
Espíritos	  

Princípios,	  inclusive	  
morais	  



ASPECTO	  CIENTíFICO	  

Ê O	  Espiritismo	  é	  a	  ciência	  que	  trata	  da	  natureza,	  
origem	  e	  destino	  dos	  Espíritos,	  como	  de	  suas	  
relações	  com	  o	  mundo	  corporal.”	  AK	  

Ê Ciência	  –	  fruto	  de	  observações	  sucessivas	  –	  
estudo	  gradativo	  –	  Espiritismo	  –	  ensino	  
gradativo	  



ASPECTO	  
CIENTíFICO	  

Ê “O	  espiritismo	  é	  a	  
ciência	  cujo	  fim	  é	  a	  
demonstração	  
experimental	  da	  
existência	  da	  alma	  e	  
sua	  imortalidade,	  por	  
meio	  de	  
comunicações	  com	  
aqueles	  aos	  quais	  
impropriamente	  têm	  
sido	  chamos	  mortos.”	  

Gabriel	  Delanne	  –	  O	  
Fenômeno	  Espírita	  



ASPECTO	  FILOSÓFICO	  

Ê Filosofia	  

Ê Estudo	  do	  
Homem	  
(Espírito),	  de	  
seus	  problemas,	  
de	  sua	  origem	  e	  
de	  sua	  
destinação	  

Ê DEUS	  



ASPECTO	  FILOSÓFICO	  

Ê Seres	  da	  criação	  divina	  



ASPECTO	  RELIGIOSO	  

Ê Base	  de	  todas	  as	  religiões	  –	  Deus,	  a	  alma	  e	  a	  vida	  
futura	  	  

Ê Espiritismo	  –	  Doutrina	  que	  funda	  os	  vínculos	  da	  
fraternidade	  e	  da	  comunhão	  de	  pensamentos	  
sobre	  as	  próprias	  leis	  da	  Natureza.	  (AK,	  RE	  1868)	  



ASPECTO	  RELIGIOSO	  

Ê Difícil	  separação	  



“Podemos	  tomar	  o	  Espiritismo,	  simbolizado	  [...]	  como	  um	  
triângulo	  de	  forças	  espirituais.	  A	  Ciência	  e	  a	  Filosofia	  vinculam	  à	  
Terra	  essa	  figura	  simbólica,	  porém,	  a	  Religião	  é	  o	  ângulo	  divino	  
que	  a	  liga	  ao	  céu.	  No	  seu	  aspecto	  científico	  e	  filosófico,	  a	  doutrina	  
será	  sempre	  um	  campo	  nobre	  de	  investigações	  humanas,	  como	  
outros	  movimentos	  coletivos,	  de	  natureza	  intelectual	  que	  visam	  o	  
aperfeiçoamento	  da	  Humanidade.	  No	  aspecto	  religioso,	  todavia,	  
repousa	  a	  sua	  grandeza	  divina,	  por	  constituir	  a	  restauração	  do	  
Evangelho	  de	  Jesus-‐Cristo,	  estabelecendo	  a	  renovação	  definitiva	  
do	  homem,	  para	  a	  grandeza	  do	  seu	  imenso	  futuro	  espiritual.”

Emmanuel	  por	  Chico	  Xavier	  -‐	  O	  consolador	  


