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                Que religião é essa? 

O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos 

Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, e os fenômenos 

que ocorrem a partir destes. Surgiu no século XVIII, em 1857, na França, berço 

do Iluminismo. Em uma época de transformações e reformulações de teorias, a 

ciência e o homem se tornaram o foco do pensamento, e Allan Kardec, 

pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e 

adepto de rigoroso método de investigação científica reascendeu o olhar para o 

mundo metafísico através da obra “O Livro dos Espíritos”. Iniciou-se, então, a 

era do novo Espiritismo.  

É importante explicar que o Espiritismo é uma doutrina cristã e utiliza do amor 

como base para sua ética moral, que é alicerçada na vida de Jesus. Este é tido 

como um grande amigo que ensina amor e fraternidade, o Consolador 

prometido, o guia e modelo para toda a Humanidade. Alguns de seus 

ensinamentos, além dos comentados, são: Deus é a inteligência suprema, causa 

primeira de todas as coisas; no Universo há outros mundos habitados; o homem 

é um Espírito encarnado em um corpo material; os Espíritos são os seres 

inteligentes da criação; os Espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem 

necessárias ao seu próprio aprimoramento; os Espíritos evoluem sempre, em 

suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem.  

Neste link você encontrará os ensinos fundamentais de forma integral: 

febnet.org.br/blog/sem-categoria/seus-ensinos-fundamentais/  

http://www.febnet.org.br/blog/sem-categoria/seus-ensinos-fundamentais/
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O local de reunião de grupos espíritas são os Centros Espíritas, que 

normalmente possuem uma estrutura de grupos de estudo, espaço para 

palestras e serviços sociais para a comunidade que os envolve.  

 

                Quais são as principais obras?           

A Doutrina Espírita é baseada no “pentateuco”, as cinco obras fundamentais de 

sua codificação. São eles (por ordem de publicação): “O Livro dos Espíritos”, 

1857; “O Livro dos Médiuns”, 1861; “O Evangelho segundo o Espiritismo”, 1864; 

“O Céu e o Inferno”, 1865; “A Gênese”, 1868. Conta também de dois livros 

suplementares, "O que é o Espiritismo" (1859);"Obras Póstumas", um conjunto 

de artigos e anotações de Kardec, publicado por seus amigos após sua morte, 

em 1890; e a “Revista Espírita”, fundada desde 1859 que continua até hoje com 

suas publicações.  

 

                 Existe grupo de jovens? 

A Juventude Espírita é presente na maioria dos Centros Espíritas de Vitória da 

Conquista, assim como em vários Centros Espíritas na Bahia e no Brasil. 

Inclusive, ocorrerá em Vitória da Conquista, em Fevereiro de 2018, a CONJEB - 

Confraternização das Juventudes Espíritas da Bahia.  

 

Uma experiência com o Espiritismo 

 

Marina Pinchemel, Honorável Rainha do Grande Bethel  

Pude participar, no dia 08 de setembro deste ano, da 64ª Semana Espírita 

de Vitória da Conquista em uma palestra proferida pelo médium e estudioso do 

espiritismo, Divaldo Franco. Ele é um senhor que, há 70 anos, faz palestras 

propagando a Doutrina Espírita – inclusive, o centro de convenções onde fora 

realizado o evento recebe seu nome e, no evento, ele foi presenteado com um belo 

vídeo sobre seus 70 anos de oratória e uma placa feita pela União Espírita de 

Vitória da Conquista.  



 

grandebethelba@gmail.com 

 

Embora o evento tenha sido 

grandioso, com a presença de 

milhares de pessoas da cidade, da 

Bahia e do Brasil, e eu a irmã Faydra 

Iamaina (Guarda Interna do Grande 

Bethel) fomos muito bem recebidas 

pelas pessoas que estavam 

trabalhando na organização do 

evento, que são, em grande parte, 

voluntárias dos Centros Espíritas da 

cidade.  

Na palestra, Divaldo Franco falou sobre fatos científicos que comprovam a 

existência da vida após a morte do corpo material, citando exemplos como o de 

Dante (autor da Divina Comédia) e do Papa Pio XI. Além disso, Divaldo contou a 

respeito de alguns acontecimentos que marcaram sua vida. Entre eles, uma 

tentativa de suicídio aos 18 anos de idade. Como setembro é marcado por ser o 

mês de prevenção ao suicídio, o palestrante fez uma sensibilização sobre o 

assunto e terminou sua fala com uma linda oração de agradecimento. Senti-me 

profundamente emocionada e tocada durante a palestra, com um sentimento de 

paz muito grande.  

Recomendo a todas as irmãs que conheçam a Doutrina Espírita, pois 

podem se identificar com as ideias e crenças propagadas pelos espíritas”. 

 

Faydra Iamaina Cardoso, Guarda Interna do Grande Bethel 

 

Tive o privilegio de conhecer a Doutrina Espírita, no dia 08 de setembro, 

com uma palestra do maior divulgador da Doutrina Espírita por todo o Mundo, 

Divaldo Franco, que me trouxe muitas reflexões sobre a vida e a importância dela, 

através de tantas experiências mencionadas por ele, devida toda a sua trajetória.  

Divaldo tem noventa anos de idade e setenta anos de oratória e é um 

verdadeiro exemplo de filantrópico por ajudar tantas crianças, jovens e 

adolescentes de baixa renda. Logo, foi presenteado com uma linda homenagem 

de agradecimento por todo seu trabalho. Sua palestra é bastante inspiradora, 

onde pude identificar muitos valores importantes com base em seus relatos. O 

primeiro deles é o respeito aos pais, uma vez que, quando ele era mais jovem, o 

pai não entendia a relação dele com o mundo espiritual, e sempre batia nele por 

achar que era louco, e mesmo assim ele manteve-se firme, e sempre 
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buscava compreender e esperar o momento certo para desconstruir essa ideia. 

 Além disso, pude identificar a 

paciência, e determinação por 

enfrentar aos 18 anos em uma 

cidade grande, ser demitido de seu 

emprego, sozinho, e apesar das 

fraquezas, dos obstáculos que lhes 

foi oferecido o que ocasionou a 

tentativa de suicídio, ele mostrou 

que com paciência tudo se resolve, e 

logo tem a merecida recompensa. E, 

principalmente, teve a oportunidade 

de relatar essa experiência e mostrar o quanto vale a pena lutar pela vida. 

Embora, a palestra tenha tido vários momentos ricos de sabedoria, eu não 

tenho dúvidas que a poesia/oração que ele citou no final me tocou de tal forma 

que fez a semana, o dia, a vida, ficar muito mais leve, gratidão por tudo. Ele 

enfatizou que as pequenas coisas são passadas despercebidas, mas possuem um 

grande valor, e todas essas coisas, as quais nos proporcionam isso, são simples, é 

a vida, é viver, amar, ser gentil. 

Fiquei muito feliz por essa oportunidade! 

 

Yasmin Miranda, Dirigente de Cerimônias do Grande Bethel 

No dia 09 de setembro, 

participei da Semana Espírita Jovem, 

um núcleo de programações e 

atividades que ocorrem em paralelo 

a Semana Espírita, voltado para o 

público juvenil dos 12 aos 21 anos. 

Foram realizadas várias oficinas de 

acordo com os temas das palestras 

no auditório principal, facilitadas 

pelos coordenadores voluntários das 

Juventudes Espíritas dos Centros da cidade.  

A oficina que participei teve como tema “Mediunidade e as evidências da 

sobrevivência”, na qual houve a parte didática do assunto, usando recursos como 

vídeos, texto e questionário para discussão, assim como um 
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compartilhamento das experiências pessoais dos jovens. Nessa ocasião, o 

facilitador falou da importância do estudo dos ensinamentos e da doutrina para 

que possamos encarar o medo e da importância da conduta moral para estar em 

boa sintonia com nossa essência espiritual.  

No domingo, dia 10 de setembro, participei da palestra de Divaldo Franco, 

no encerramento da Semana Espírita de Vitória da Conquista, com o tema “O 

Livro dos Espíritos e a Imortalidade”, e levo uma frase marcante dessa experiência, 

além da rica adição de conhecimento sobre a Doutrina Espírita. Que possamos 

“desenvolver o Deus interno para promover a felicidade plena”. Sinceramente 

acredito que esta é a função essencial de uma crença, doutrina ou religião, 

independente de suas especificidades: emergir em nós mesmos para que sejamos 

capazes de levar luz para o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Curiosidades                            

“A Doutrina codificada por Allan Kardec tem caráter científico, religioso e 

filosófico. Essa proposta de aliança da Ciência com a Religião está expressa em 

uma das máximas de Kardec, no livro “A Gênese”: ‘O espiritismo, marchando 

com o progresso, jamais será ultrapassado porque, se novas descobertas 

demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre 

esse ponto; se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará’” 

(febnet.org.br/blog/geral/o-espiritismo/historia-do-espiritismo/) 

http://www.febnet.org.br/blog/geral/o-espiritismo/historia-do-espiritismo/
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Devido ao seu caráter também científico, o Espiritismo possui uma correlação 

interessante com a física quântica, a física nuclear e até mesmo a astrofísica. Nas 

pesquisas sobre o mundo espiritual e sua correlação com o mundo material, 

algumas noções como lei de causa e efeito, o estudo dos átomos, o espírito 

como princípio inteligente do universo, dentre outros pontos, são questões 

discutidas no “Livro dos Espíritos”, seja de forma direta ou através de outras 

discussões. 

 

                      Onde posso encontrar? 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE), há 3,8 milhões de espíritas no Brasil. E 

existem 14 mil Centros Espíritas cadastrados junto à Federação Espírita 

Brasileira. Seguem abaixo duas listas que possuem a relação de alguns Centros 

Espíritas no Estado da Bahia, divididos por cidade, contendo inclusive endereço 

e contato. Confira onde encontrar locais de estudo e prática do Espiritismo em 

sua cidade: 

kardecian.org/PDF/Centro_Espiritas_Bahia.pdf  

bahiaespirita.com.br/centros-espiritas/cidades-da-bahia.html  

 

                    Links úteis 

 Federação Espírita Brasileira  

febnet.org.br 

febnet.org.br/blog/geral/o-espiritismo/duvidas-mais-frequentes/  

 

 União Espírita de Vitória da Conquista  

uevc.org.br/ 

facebook.com/uevc.ba/ 

 

 Semana Espírita de Vitória da Conquista 

facebook.com/semanaespiritavca/ 

 

 Semana Espírita Jovem de Vitória da Conquista  

facebook.com/sejevdc/  

 

http://www.kardecian.org/PDF/Centro_Espiritas_Bahia.pdf
http://www.bahiaespirita.com.br/centros-espiritas/cidades-da-bahia.html
http://www.febnet.org.br/
http://www.febnet.org.br/blog/geral/o-espiritismo/duvidas-mais-frequentes/
http://www.uevc.org.br/
http://www.facebook.com/uevc.ba/
http://www.facebook.com/semanaespiritavca/
https://www.facebook.com/sejevdc/
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“A tolerância é a melhor das religiões” 

(Victor Hugo) 


