
 
 
 
 
 
PLANEJAMENTO DE ENSINO 
ESTUDO DE “O LIVRO DOS ESPIRITOS” 
 
✓ N° de Estudos / ano: 45 encontros de estudo 
✓ Início dos estudos: 07/2/2022 (2ª feira) 
✓ Término dos estudos: 12/12/2022 (2ª feira) 

 
“O Livro dos Espíritos” surgiu em 18 de abril de l857, representando um 

marco de luz que anunciava o advento de uma nova era, a era do Espírito.  
Nele se cumpre a promessa do Consolador, anunciado por Jesus.  Sendo 

a espinha dorsal do Espiritismo, porque encerra toda a Doutrina, é composto 
por quatro partes chamadas de “livros” e não de capítulos porque cada parte 
originou um livro específico, onde o assunto em pauta é melhor esclarecido e 
aprofundado, conforme especificamos; 

 Livro Primeiro - (1ª parte) - refere-se a Deus, à criação e aos elementos 
gerais do Universo – gerou o livro “A Gênese”. 

 Livro Segundo - (2ª parte) - que versa sobre os espíritos, as 
reencarnações, a vida espírita, a emancipação da alma e assuntos correlatos 
- gerou o livro “O Livro dos Médiuns”. 

 Livro Terceiro - (3ª parte) - que aborda as leis morais – gerou o livro “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”. 

 Livro Quarto - (4ª parte) - que focaliza o tema esperanças e consolações 
– gerou o livro “O Céu e o Inferno”. 

 
OBJETIVOS DO CURSO 
Geral: 
Despertar o interesse do estudante para vivenciar os ensinos dos 

espíritos que revelam a Ciência do infinito em seu aspecto material e moral.  
Tais ensinos visam também a sua educação moral e o domínio de suas 

más inclinações, a prática do bem individual e coletivo como núcleo irradiador 
da justificativa do estudo.  

Mostrar aos interessados que vontade e indulgência (ato de tolerar), saber 
e amor, justiça e misericórdia estarão sempre juntos. 

 
Objetivos Específicos: 
1) Identificar que a Doutrina Espírita repousa no ensino acerca da alma 

(Introd. II), e que o Espiritismo está todo na existência da alma e no estado 
dela depois da morte (Introd. VII).  

2) Reconhecer que a Doutrina Espírita tem seus fundamentos na 
existência de Deus, da alma, e das penas e recompensas futuras. 
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3) Desenvolver os fundamentos da doutrina da pluralidade da existência 
da alma, cuja transformação como espírito necessita das provas da vida 
material (Q. 166, sub-pergunta a de O Livro dos Espíritos).  

4) Facultar ao homem conhecer e compreender a lei de Deus (Q. 619). 
Desenvolver o estudo das leis morais (3a Parte de O Livro dos Espíritos). 

5) Perceber que a Doutrina Espírita faculta meios de o homem melhorar 
nesta vida e resistir à atração do mal, conhecendo a si mesmo. (Q. 919). 

6) Reconhecer que os Espíritos Superiores estão incumbidos de preparar 
o reino do bem que Jesus anunciou. O ensino deles é claro e sem equívocos.  
(Q. 627). 

7) Identificar que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era 
na história da humanidade, porque está na Natureza e chegou o tempo em 
que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos (Q. 798). 

8) Perceber que há um controle universal da divulgação da Doutrina 
Espírita, exemplificada pelo sucesso de O Livro dos Espíritos e O Livro dos 
Médiuns. (Introdução II de O Evangelho segundo o Espiritismo) 

9) Perceber que o homem pode ser feliz a partir desta vida. 
 
METODOLOGIA DE ESTUDO A SER APLICADA: 
a. Ler o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

encontro com o grupo. 
b. Responder por escrito às perguntas propostas. Use o e-book de O 

Livro dos Espíritos.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo.   
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
NOTA: 
O estudante obterá uma melhor compreensão se junto com a leitura das 

questões de O Livro dos Espíritos e respostas às perguntas propostas, 
analisar os Textos Complementares do IPEAK – INSTITUTO DE PESQUISAS 
ESPÍRITAS ALLAN KARDEC, cujo link vai abaixo: 

http://www.ipeak.net/site/estudo.php?idioma=1  
 
Recomendamos a leitura prévia do livro “A Ordem Didática De O Livro 

Dos Espíritos” de Cosme Massi, ou o vídeo abaixo como uma preparação para 
a coordenação do grupo de estudos.  

Cosme Massi: A Ordem Didática De O Livro Dos Espíritos 
https://www.youtube.com/watch?v=E4DK8jAHinQ   
 
OUTRO: IMPRESCINDIVEL ASSISTIR 
Cosme Massi: Allan Kardec - Sua Missão e Obra 
https://www.youtube.com/watch?v=7Rykp9cSYYk  
 
Cosme Massi: Por que Estudar as Obras Fundamentais do Espiritismo? 
https://www.youtube.com/watch?v=RUYd_XcqKRM&t=0s  
 

http://www.ipeak.net/site/estudo.php?idioma=1
https://www.youtube.com/watch?v=E4DK8jAHinQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Rykp9cSYYk
https://www.youtube.com/watch?v=RUYd_XcqKRM&t=0s


 
Abaixo a ementa: 
 

 

Estudo Nº ASSUNTO Nº de questões data

INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO ao Estudo da Doutrina Espirita – Itens 1 ao 7 07/fev/22

2 INTRODUÇÃO ao Estudo da Doutrina Espirita – Itens 8 ao 14 14/fev/22

3 INTRODUÇÃO – Itens 15 ao 17 e Princípios Básicos ou prolegômenos. 21/fev/22

PARTE PRIMEIRA - AS CAUSAS PRIMARIAS

4 DEUS - Q. 1 a 16 16 28/fev/22

5 ELEMENTOS GERAIS DO UNIVERSO - Q. 17 a 36 22 07/mar/22

6 CRIAÇÃO - Q. 37 a 59 23 14/mar/22

7 PRINCIPIO VITAL - Q. 60 a 75 16 21/mar/22

PARTE SEGUNDA - MUNDO ESPÍRITA OU DOS ESPÍRITOS

8 DOS ESPÍRITOS  - Q. 76 a 99 24 28/mar/22

9 DOS ESPÍRITOS  - Q. 100 a 131 32 04/abr/22

10 ENCARNAÇÃO DOS ESPIRITOS - Q. 132 a 148 17 11/abr/22

11 RETORNO DA VIDA CORPORAL À VIDA ESPIRITUAL - Q. 149 a 165 17 18/abr/22

12 PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS - Q. 166 a 188 23 25/abr/22

13 PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS - Q. 189 a 221 33 02/mai/22

14 PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS - Q. 222 1 09/mai/22

15 VIDA ESPÍRITA - Q. 223 a 257 35 16/mai/22

16 VIDA ESPÍRITA - Q. 258 a 290 34 23/mai/22

17 VIDA ESPÍRITA - Q. 291 a 329 39 30/mai/22

18 RETORNO À VIDA CORPORAL - Q. 330 a 366 37 06/jun/22

19 RETORNO À VIDA CORPORAL - Q. 367 a 399 33 13/jun/22

20 DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA - Q. 400 a 424 25 20/jun/22

21 DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA - Q. 425 a 455 31 27/jun/22

22 INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL - Q. 456 a 488 33 04/jul/22

23 INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL - Q. 489 a 521 33 11/jul/22

24 INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL - Q. 522 a 557 36 18/jul/22

25 OCUPAÇÕES E MISSÕES DOS ESPÍRITOS - Q. 558 a 584 26 25/jul/22

26 OS TRES REINOS - Q. 585 a 613 28 01/ago/22

PARTE TERCEIRA - LEIS MORAIS

27 LEI DIVINA OU NATURAL - Q. 614 a 648 35 08/ago/22

28 LEI DE ADORAÇÃO - Q. 649 a 673 25 15/ago/22

29 LEI DO TRABALHO - Q. 674 a 685 12 22/ago/22

30 LEI DE REPRODUÇÃO - Q. 686 a 701 16 29/ago/22

31 LEI DE CONSERVAÇÃO - Q. 702 a 727 26 05/set/22

32 LEI DE DESTRUIÇÃO - Q. 728 a 765 38 12/set/22

33 LEI DE SOCIEDADE - Q. 766 a 775 12 19/set/22

34 LEI DO PROGRESSO - Q. 776 a 802 27 26/set/22

35 LEI DE IGUALDADE - Q. 803 a 824 22 03/out/22

36 LEI DE LIBERDADE - Q. 825 a 850 26 10/out/22

37 LEI DE LIBERDADE - Q. 851 a 872 22 17/out/22

38 LEI DE JUSTIÇA AMOR E CARIDADE - Q. 873 a 892 20 24/out/22

39 PERFEIÇÃO MORAL - Q. 893 a 919 27 31/out/22

PARTE QUARTA - ESPERANÇAS E CONSOLAÇÕES

40 PENALIDADES E PRAZERES TERRENOS - Q. 920 a 957 38 07/nov/22

41 PENALIDADES E PRAZERES FUTUROS - Q. 958 a 989 32 14/nov/22

42 PENALIDADES E PRAZERES FUTUROS - Q. 990 a 1020 31 21/nov/22

CONCLUSÃO

43 CONCLUSÃO - itens 1 a 4 28/nov/22

44 CONCLUSÃO - itens 5 a 9 05/dez/22

45 ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 12/dez/22
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 1 – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita: Itens 1 a 7  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1) Que significa a assertiva de Kardec que diz para as coisas novas 

necessitam-se palavras novas? (Itens 1 e 2) 
2) Há diferencia entre Espiritualismo e Espiritismo? (Itens 1 e 2) 
3) O que o Espiritismo considera como Alma? (Itens 1 e 2) 
4) Qual o seu entendimento para os conceitos Principio vital e Fluido Vital, 

acima citado por Kardec? (Itens 1 e 2) 
5) O que representou para o Espiritismo e a Sociedade da época o 

fenômeno das mesas girantes? (Itens 3, 4 e 5) 
6) Que Kardec quis dizer com esta assertiva: " E que ninguém imaginou 

os Espíritos como meio de explicar o fenômeno; foi o próprio fenômeno que 
revelou a palavra"? (Itens 3, 4 e 5) 

7) Que representaram as cestas no intercambio mediúnico, a época da 
Codificação? (Itens 3, 4 e 5) 

8) Qual o significado da palavra Médium segundo a Introdução do LE? 
(Itens 3, 4 e 5) 

9) Escolha no item 6 pelo menos 4 pontos que voce considera os mais 
importantes. Comente explicando e justificando a sua resposta. (Item 6) 

10 - Por que Kardec afirma que as observações dos fenômenos espíritas 
diferem dos métodos comumente usados pela ciência? (Item 7) 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO 
 

Nome do Aluno:  Devolver em: 



 
 

SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE LUZ E FÉ 
 
 
 
 
 
ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 2 – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita: Itens 8 a 14  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 - Como deve ser o estudo do Espiritismo, segundo recomendação de 

Allan Kardec? (item 8) 
2 – Conhecendo agora o ponto de vista de Kardec, comente seu projeto 

de estudo do Espiritismo.  
3 - Como podemos saber se uma comunicação provém de um espírito de 

ordem superior? (item 8) 
4) - Até onde o discurso dos opositores do espiritismo mudou? (item 9) 
5) - Com toda tecnologia e avanço científico na atualidade, o que a 

comunidade espírita em geral tem feito para mudar esse quadro de objeções 
(caso ele nao tenha mudado)? (item 10 e 11) 

6) "A experiência nos ensina que os Espíritos da mesma categoria, do 
mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e 
famílias." 

Explique essa afirmação, relacionando com as comunicações em nome 
de Espíritos conhecidos como Bezerra de Menezes, Irmã Scheilla, Fenelon, 
Galileu, etc. (itens 12 a 14) 

7) Podendo os espíritos de uma mesma família usarem o nome de um 
outro da mesma família, como podemos ter certeza que não é um "impostor", 
isto é, não é um espírito desta família? (item 12 a 14) 

8) Como se comunicam os Espíritos Superiores? O que significa para 
eles, se comunicarem na nossa linguagem? (item 12 a 14) 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 3 – Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita: 15 a 17 e 

Princípios Básicos ou prolegômenos. 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 – Por que o Espiritismo é uma defesa contra o desequilíbrio e a loucura? 

(Item 15) 
2- Qual a explicação e finalidade para a concepção não humana da 

Doutrina Espírita? (Item 16 e 17) 
3 - Como se explica, no caráter científico, seu aspecto experimental e 

filosófico? (Item 16 e 17) 
4 - Qual a explicação para a afirmação de que "tudo se liga, tudo se 

encadeia, do alfa ao ômega? (Item 16 e 17) 
5 - Como a Doutrina Espírita foi revelada? (Princípios Básicos ou 

Prolegômenos) 
6 - Qual a missão dos Espíritos? (Princípios Básicos ou Prolegômenos) 
7 - Qual a missão de Kardec? (Princípios Básicos ou Prolegômenos) 
8 - Quais as recomendações dos Espíritos a Kardec? (Princípios Básicos 

ou Prolegômenos) 
9 - Como se dá a ação dos bons Espíritos? (Princípios Básicos ou 

Prolegômenos) 
10) Lendo o “Prolegômenos” ou Princípios Básicos, voce encontrou algum 

ponto que veio de encontro às suas reflexões, ou o ajudou a entender melhor 
o Espiritismo? Comente: 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 4 - 1ª. Parte: Capítulo I – DEUS - Perguntas 1 a 16.  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 - Na sua opinião porque dizer que Deus é infinito e, segundo 

ensinamento dos espíritos, uma definição incompleta. (Perguntas 1 a 9) 
2 - Quais evidencias que temos da existência de Deus? (Perguntas 1 a 9) 
3 - Como podemos entender os sentimentos instintivos da divindade, em 

diversos povos e em diferentes épocas da Humanidade? (Perguntas 1 a 9) 
4) Por que o acaso não pode ser aceito como a causa primária de todas 

as coisas? (Perguntas 1 a 9) 
5 - Pode o homem compreender a natureza intima de Deus? (Perguntas 

10 a 16) 
6 - Poderá um dia o homem compreender a natureza de Deus? 

(Perguntas 10 a 16) 
7 - Quais atributos podemos deduzir da natureza de Deus? (Perguntas 10 

a 16) 
8 - Quais as diretrizes da doutrina Panteísta e porque ela é contrária a 

definição espirita de Deus? (Perguntas 10 a 16) 
9) Reflita e Comente: Após este estudo, o que você pôde refletir sobre 

Deus? Esta leitura modificou, melhorou ou confirmou sua reflexões? 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 5 - 1ª. Parte: Cap. 2 - Perguntas 17 a 36.  
ELEMENTO GERAIS DO UNIVERSO 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 - Qual o papel da ciência em desvendar alguns dos mistérios da 

natureza? (Perguntas 17 a 20) 
2 - Como pode o homem conhecer assuntos elevados sem ser por meio 

da ciência? (Perguntas 17 a 20) 
3 - Podemos definir quando a matéria foi criada? (Perguntas 21 a 28) 
4 - Baseado na resposta da questão 22, temos conhecimento hoje de 

outros estados da matéria? (Perguntas 21 a 28) 
5 - O que e' principio inteligente? (Perguntas 21 a 28) 
6 - Quais os elementos gerais do universo? (Perguntas 21 a 28) 
7 - Qual o papel do fluido universal nas relações entre espirito e matéria? 

(Perguntas 21 a 28) 
8 - Que é o fluido universal? (Perguntas 29 a 34) 
9 - Estudando as propriedades da matéria, como podemos definir o termo 

matéria sutil? (Perguntas 29 a 34) 
10 - Por que os Espíritos afirmam que não existe o vácuo (vazio)? 

(Perguntas 35 e 36) 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 6 - 1ª. Parte: Cap. 3 - Perguntas 37 a 59.  
CRIAÇÃO 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 - De um modo geral como compreender a formação dos mundos? 

(Perguntas 37 a 42) 
2- Como podemos entender a renovação dos mundos, segundo a 

Doutrina Espirita? (Perguntas 37 a 42) 
3 - Podemos definir onde estava a presença dos elementos orgânicos 

necessários a formação dos seres vivos, antes da formação da Terra? 
(Perguntas 43 a 49) 

4 - Como se formaram os seres humanos na terra? (Perguntas 43 a 49) 
5 - Na questão 46 existe referência a geração espontânea de seres, ponto 

em que a ciência normalmente se posiciona contra. Qual explicação a luz da 
doutrina espírita? (Perguntas 43 a 49) 

6 - Sabemos que Adão não foi o primeiro ser humano a habitar a Terra. 
Como então explicar Adão e o paraíso, a luz da Doutrina Espirita? (Sugerimos 
um estudo no cap. XI, itens 38 e 39 de A Gênese) (Perguntas 50 a 54) 

7 - Como se explica a diversidade de raças dos seres humanos? 
(Perguntas 50 a 54) 

8 - Tendo em vista a diversidade de raças humanas podemos considerar 
a humanidade como sendo todos irmãos? (Perguntas 50 a 54) 

9 - Em nosso mundo é fundamental a presença da luz solar...Como fica 
vida em mundos distantes do sol? (Perguntas 55 a 59) 

10 - São iguais os corpos físicos nos diferentes mundos habitados? 
(Perguntas 55 a 59) 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 7 - 1ª. Parte: Cap. 4 - Perguntas 60 a 75.  
PRINCIPIO VITAL 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
1 – Quais as diferenças entre seres orgânicos e inorgânicos? (Perguntas 

60 a 67) 
2 - Que definição podemos dar ao princípio vital? (Perguntas 60 a 67) 
3 - Onde se encontra este princípio vital? (Perguntas 60 a 67) 
4 - Existem diferenças entre o fluido vital dos diferentes seres orgânicos? 

(Perguntas 60 a 67) 
5 - Que provoca a morte dos seres orgânicos? (Perguntas 68 a 70) 
6 - Trazendo para os dias de hoje, comente alguns fatores que podem 

levar ao esgotamento dos órgãos do corpo físico. (Perguntas 68 a 70) 
7 - Sabemos que o princípio vital é o elemento de vitalidade dos seres 

orgânicos. Que acontece com este princípio vital após a morte do corpo 
orgânico? (Perguntas 68 a 70) 

8 - Qual a diferença entre instinto e inteligência? (Perguntas 71 a 75) 
9 - Porque o instinto pode nos conduzir ao bem? (Perguntas 71 a 75) 
10 - Como distinguir os atos provenientes do instinto e os provenientes da 

inteligência? A razão é sempre infalível? (Perguntas 71 a 75) 
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ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 8 - 2ª. Parte: Cap. 1 - Perguntas 76 a 99.  
MUNDO ESPIRITA OU DOS ESPIRITOS 
 
1 - No Livro dos Espíritos temos duas respostas para a definição de 

espíritos: 
a) questão 23 - principio inteligente do universo 
b) questão 76 - seres inteligentes da criação. 
Faça um paralelo entre as duas definições. (Perguntas 76 a 83) 
 
2 - Desde quando Deus cria os espíritos? Sendo criação de Deus, os 

espíritos são espécie de matéria? (Perguntas 76 a 83) 
3 - O que ocorreria com o mundos dos espíritos, em caso de destruição 

do mundo físico? (Perguntas 84 a 87) 
4 - Existem influenciarão entre o mundo físico e o mundo dos espíritos? 

(Perguntas 84 a 87) 
5 - Como os espíritos não tem forma definida como podemos reconhecer 

a sua individualidade? (Perguntas 88 a 92) 
6 - Como entender que a matéria não oferece obstáculos aos espíritos? 

Como se dá a ubiquidade dos espíritos? (Perguntas 88 a 92) 
7 - Que e' o períspirito? De onde retira o espirito o material para a 

formação do períspirito? (Perguntas 93 a 95) 
8 - Pelo estudo realizado cite algumas propriedades do períspirito? 

(Perguntas 93 a 95) 
9 - Quais são as três ordens que Kardec definiu para os espíritos? 

(Perguntas 96 a 99) 
10 - Quais as características predominantes nos espíritos, conforme 

ordens descritas na pergunta anterior? (Perguntas 96 a 99) 
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Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 9 - 2ª. Parte: Cap. 1 (2) - Perguntas 100 a 131.  
MUNDO ESPIRITA OU DOS ESPIRITOS 
 
1- Como se processa a caminhada do espirito pelas diferentes ordens e 

quais são elas? (Perguntas 100 a 113) 
2- Pode um espirito permanecer indefinidamente nas ordens inferiores da 

senda evolutiva? (Perguntas 100 a 113) 
3 - E obrigatório passar pelo mal para o espirito atingir as ordens mais 

elevadas? (Perguntas 100 a 113) 
4 - Por que Deus criou os espíritos simples e ignorantes? (Perguntas 114 

a 127) 
5- Pode um espírito permanecer indefinidamente nas ordens inferiores da 

senda evolutiva? (Perguntas 114 a 127) 
6 - O espírito pode exercer influência sobre outro, no curso da sua 

caminhada evolutiva? (Perguntas 114 a 127) 
7 - Se uns seguem o caminho do bem e outros o do mal, teria Deus 

dotados uns de faculdades intelectuais mais qualificadas que outros? 
(Perguntas 114 a 127) 

8 - Deus já criou os anjos como espíritos perfeitos? (Perguntas 128 a 131) 
9 - Existe tempo determinado para se atingir ao grau de espíritos puros? 

(Perguntas 128 a 131) 
10 - Qual a concepção espirita para demônios? (Perguntas 128 a 131) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 10 - 2ª. Parte: Cap. 2 - Perguntas 132 a 148.  
ENCARNAÇÃO DOS ESPIRITOS 
 
1 - Qual a finalidade dos espíritos encarnarem? (Perguntas 132 a 133) 
2 - Que é expiação? (Perguntas 132 a 133) 
3 - Que sentido tem a pratica do bem se isso não nos livra das dificuldades 

da vida? (Perguntas 132 a 133) 
4 - Qual a diferença entre espirito e alma, na conceituação de O Livro dos 

Espíritos? O que ela era antes de encarnar-se? (Perguntas 134 a 146) 
5 - Como se processa a ligação do espirito ao corpo físico? (Perguntas 

134 a 146) 
6 - Pode um corpo físico sobreviver sem a presença do espirito? 

(Perguntas 134 a 146) 
7 - A alma é o princípio vital? Qual a diferença? Analise e comente os 

diferentes conceitos de alma encontrados entre diferentes pensadores. 
(Perguntas 134 a 146) 

8 - Analise a gestação de uma nova vida. Neste caso o espirito já se 
encontra encarnado definitivamente? (perg. 136a e 142) 

9 - Qual a diferença entre espiritualismo e materialismo, na análise de 
Kardec? (Perguntas 147 a 148) 

10 - Você já pensou assim? Ainda pensa? Ainda não conseguiu 
compreender a imortalidade da alma? Comente sua resposta. (Perguntas 147 
a 148) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 11 - 2ª. Parte: Cap. 3 - Perguntas 149 a 165.  
RETORNO DA VIDA CORPORAL À VIDA ESPIRITUAL 
 
1 - Que prova temos da individualidade da alma após a morte do corpo? 

(Perguntas 149 a 153)  
2 - Qual a aparência do espirito após a morte do corpo físico? (Perguntas 

149 a 153) 
3 – Comente o que entendeu: Quando o corpo morre, a alma retoma a 

vida eterna. (Perguntas 149 a 153) 
4 - Como se processa a separação da alma do corpo? (Perguntas 154 a 

162) 
5 - Ocorre dor no momento da separação? (Perguntas 154 a 162) 
6 - Explique porque em alguns indivíduos o desligamento alma/corpo é 

feito mais lentamente do que em outros? (Perguntas 154 a 162) 
7 - Qual a reação do Espirito quando se percebe vivo no mundo espiritual? 

(Perguntas 154 a 162) 
8- Como podemos definir o que seja a perturbação espiritual a que Kardec 

se refere? (Perguntas 163 a 165) 
9 - Como o apego à matéria pode interferir na perturbação espiritual? 

(Perguntas 163 a 165) 
10 - O conhecimento da vida espiritual pode influenciar na duração da 

perturbação espiritual? (Perguntas 163 a 165) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 12 - 2ª. Parte: Cap. 4 (1) - Perguntas 166 a 188.  
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS 
 
1 - Qual a finalidade para o espirito passar pelas sucessivas vidas 

corporais? (Perguntas 166 a 171) 
2 - Existem números pré-determinados de reencarnações? Quando o 

espirito deixara de ter necessidade de reencarnar? (Perguntas 166 a 171) 
3 - Mesmo que nos melhoremos no plano espiritual, será necessária uma 

nova vida corporal? (Perguntas 166 a 171) 
4 - Que consequências teremos com a revelação da questão 171? 
5 - Pode o espirito encarnar em diferentes mundos ou sempre 

reencarnaremos na Terra? (Perguntas 172 a 179) 
6 - Pode um espirito que nunca tenha encarnado na Terra vir a encarnar 

neste nosso mundo? (Perguntas 172 a 179) 
7 - Por que não podemos evoluir somente no plano espiritual sem corpos 

físicos?  (Perguntas 172 a 179) 
8 - Os espíritos mantem suas aquisições evolutivas ao encarnar em outro 

mundo? (Perguntas 180 a 188) 
9 - A natureza do períspirito se mantem a mesma nos diferentes mundos 

que o espirito tem de reencarnar? O corpo material e a infância é a mesma? 
(Perguntas 180 a 188) 

10- Os mundos evoluem também, como seus habitantes também 
evoluem? Podemos ter uma ideia do grau de evolução dos planetas do nosso 
sistema solar? (Perguntas 180 a 188) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 13 - 2ª. Parte: Cap. 4 (2) - Perguntas 189 a 221 
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS 
Perguntas retiradas do CDVEE 
 
1 - Como são as faculdades do espirito em suas primeiras encarnações? 

(Perguntas 189 a 196) 
2 - Podemos numa vida transpor todos os graus da escala evolutiva? Ou 

regredir em nossa escala evolutiva? (Perguntas 189 a 196) 
3 - Lendo o capítulo referente à "Transmigração Progressiva", o que você 

pode refletir a respeito da sua Reforma Intima?? (Perguntas 189 a 196) 
4- Quais podem ser a causa de desencarnação de crianças? Quais as 

condições de crianças após o desencarne? (Perguntas 197 a 199) 
5 - O que determina o sexo que teremos quando encarnados? Baseado 

nisso tem sentido o feminismo ou o machismo? (Perguntas 200 a 202) 
6 - Como os pais transmitem características para o espirito que recebem 

como filhos? (Perguntas 203 a 206) 
7 - Podemos definir a quantidade de nossa parentela espiritual? Como 

somos atraídos por nossos parentes espirituais? (Perguntas 203 a 206) 
8 - Qual a missão dos pais em relação aos filhos? (Perguntas 207 a 217) 
9 - Porque filhos de mesmos pais, criados da mesma maneira tem 

comportamento tão diferentes? Pais maus podem ter filhos bons? (Perguntas 
207 a 217) 

10 - Como entender as percepções que algumas pessoas tem dos 
acontecimentos? (Perguntas 218 a 221) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 14 - 2ª. Parte: Cap. 5 – Pergunta 222 
Considerações sobre a PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS 
 
1 - Foi somente no "O Livro dos Espíritos" que os Espíritos ensinaram 

sobre a reencarnação? 
2 - Cite os argumentos utilizados por Kardec para provar a existência da 

reencarnação para as pessoas que aceitam apenas uma existência corporal, 
mas que creem que existe um futuro para a alma após a morte. 

3 - Como a reencarnação explica a Lei de Justiça Divina? 
4 - Como a reencarnação explica a Lei do Progresso? 
5 - Por que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão? 
6 - Kardec adotou a opinião da pluralidade das existências só porque ela 

foi transmitida pelos Espíritos? Comente. 
7 - Após o estudo desse capítulo, quais os argumentos que levaram você 

a uma aceitação mais racionalizada da Doutrina da reencarnação? 
8 - Reflita e comente as frases de Jesus: Ver cap. 4 Evang.SE - “Se um 

homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”: 
9 - Reflita e comente as frases de Jesus: Ver cap. 4 Evang.SE - “o que é 

nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito”: 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 15 - 2ª. Parte: Cap. 6 – Perguntas 223 a 257 
VIDA ESPÍRITA 
 
1 - Que definição podemos dar aos que seja espíritos errantes? Quanto 

tempo o espirito se demora nessa condição? (Perguntas 223 a 233) 
2 - Os espíritos errantes também tem oportunidades de aprendizado ou 

este se da apenas quando na carne? (Perguntas 223 a 233) 
3 - Os espíritos errantes abandonam suas más paixões ao desencarnar? 

Qual sua condição de felicidade?  (Perguntas 223 a 233) 
4 - Que são mundos transitórios? Qual a necessidade de mundos 

transitórios para os espíritos? (Perguntas 234 a 236) 
5 - Os mundos transitórios ficam sempre como mundos transitórios? 

(Perguntas 234 a 236) 
6 - Ao retornarmos ao mundo espiritual, continuamos sentindo as mesmas 

sensações de que sentíamos no corpo físico? (Perguntas 237 a 257) 
7 - Que dificuldades tem de vencer o Espirito para que toda sua 

inteligência se manifeste após o retorno ao mundo espiritual? (Perguntas 237 
a 257) 

8 – Os Espíritos podem ver a Deus? (Perguntas 237 a 257) 
9 - A visão dos Espíritos ao retornar ao plano espiritual sempre é mais 

intensa do que no corpo físico? Onde está localizada o sentido da visão nos 
Espíritos (Perguntas 237 a 257) 

10 - Dores, fome, sede, necessidades do corpo físico, podem se refletir 
também nos espíritos desencarnados? Destaque os pontos que você achou 
mais importantes da questão 257.  
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 16 - 2ª. Parte: Cap. 6 (2) – Perguntas 258 a 290 
VIDA ESPÍRITA 
 
1 - Todos os Espíritos escolhem o gênero de provas que terão de passar 

quando encarnados? (Perguntas 258 a 273) 
2 - Tudo que nos acontece na vida é consequência do gênero de provas 

que escolhemos? (Perguntas 258 a 273) 
3 - Como é determinada as provas dos espíritos que não tem o seu livre 

arbítrio plenamente desenvolvido? (Perguntas 258 a 273) 
4 - A nossa visão ao escolher uma prova é a mesma visão de quando 

estamos no corpo físico? (Perguntas 258 a 273) 
5 - Pode um espirito escolher uma prova que lhe seja inútil para sua 

evolução? (Perguntas 258 a 273) 
6 - Como é definido a autoridade entre os espíritos? Os poderes obtidos 

enquanto encarnados tem alguma influencia na autoridade no mundo 
espiritual? (Perguntas 274 a 278) 

7 - Os espíritos de diferentes ordens podem estar com convivência em 
comum no mundo espiritual? (Perguntas 274 a 278) 

8 - Todos os espíritos tem facilidade de acesso a todas as regiões do 
plano espiritual? Por quê? (Perguntas 279 a 290) 

9 - Os espíritos superiores estão sempre sem contato com os espíritos 
imperfeitos? (Perguntas 279 a 290) 

10 - Como é a comunicação entre os espíritos? Os espíritos podem 
dissimular seus pensamentos? (Perguntas 279 a 290) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 17 - 2ª. Parte: Cap. 6 (3) – Perguntas 291 a 329 
VIDA ESPÍRITA 
 
1 - Tem os Espíritos afeições particulares também no mundo espiritual? 

As afeições que temos na Terra, as levamos para o mundo espiritual? 
(Perguntas 291 a 303) 

2 - Todos os Espíritos que são inimigos na vida carnal levam este 
sentimento de inimizade para o mundo espiritual? (Perguntas 291 a 303) 

3 - Existem as metades eternas ou almas gêmeas? O que pensa Kardec 
sobre isso? (Perguntas 291 a 303) 

4- Tem o Espirito a lembrança de sua vida corporal logo ao desencarnar? 
Como pode se recordar de suas vidas passadas? (Perguntas 304 a 311) 

5 - Como entender o apego ao corpo físico que a maioria das pessoas 
tem? Como é considerado o corpo físico pelo Espirito que desencarnou? 
(Perguntas 304 a 311) 

6 - Os Espíritos lembram-se dos sofrimentos por que passaram na vida 
corporal? (Perguntas 312 a 319) 

7 - Como fica a sensação dos Espíritos perante as obras que estava 
realizando enquanto encarnado? (Perguntas 312 a 319) 

8- O que é a pátria para os Espíritos desencarnados? (Perguntas 312 a 
319) 

9 - O dia de finados e' um dia especial para os Espíritos? Só no dia de 
finados podemos homenagear os que já desencarnaram? (Perguntas 320 a 
329) 

10 - Pode o Espirito assistir a seu próprio funeral? (Perguntas 320 a 329) 
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 18 - 2ª. Parte: Cap. 7 (1) – Perguntas 330 a 366 
RETORNO À VIDA CORPORAL 
 
1 - Todos os Espíritos sabem que devem reencarnar? Como os Espíritos 

se preocupam com a sua futura reencarnação? (Perguntas 330 a 334) 
2 - Pode o Espirito em condição mediana prolongar sua permanência no 

plano espiritual? (Perguntas 330 a 334) 
3- Pode o Espirito escolher o corpo que vai ter ao reencarnar? Pode Deus 

impor a um Espirito a vida em determinado corpo? (Perguntas 335 a 339) 
4 - Como entender: Pela morte o Espirito sai da escravidão, pelo 

nascimento entra para ela? Comente. (Perguntas 335 a 339) 
5 - Qual a sensação do Espirito no momento da encarnação? Tem certeza 

o espirito do sucesso de suas provas na carne? (Perguntas 340 a 343) 
6 - Quando se inicia a união do espirito ao corpo? Pode o Espirito desistir 

de encarnar depois do início do processo reencarnatório? (Perguntas 344 a 
349) 

7 - Como entender as mortes prematuras? Se por algum motivo falhar a 
oportunidade de reencarnar, nova oportunidade é providenciada? (Perguntas 
344 a 349) 

8 - Como entender que o Espirito não recobra as faculdades do Espirito, 
mas que as ideias voltam pouco a pouco? (Perguntas 350 a 355) 

9 - Pelo que temos visto neste estudo, o que podemos concluir a respeito 
do aborto? Qual a situação do espirito abortado? (Perguntas 356 a 360) 

10- De onde vem as tendências para o bem ou mal já presentes inclusive 
em crianças? As suas qualidades morais vêm do Espírito que está nele 
encarnado? (Perguntas 361 a 366) 
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arquivo eletrônico.  
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PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
Estudo 19 - 2ª. Parte: Cap. 7 (2) – Perguntas 367 a 399 
RETORNO À VIDA CORPORAL 
 
1 - Existe uma frase corrente de que a carne é fraca. Baseado no estudo 

de O Livro dos Espíritos como podemos considerar esta afirmação popular? 
(Perguntas 367 a 370) 

2 - O Espirito exerce influencia sobre a evolução do envoltório físico? São 
os órgãos que dão as faculdades ao espirito? (Perguntas 367 a 370) 

3 - Em crianças com deficiência metal habitam Espíritos inferiores? Que 
objetivos de vida podem realizar com tal limitação? (Perguntas 371 a 378) 

4 - Como a loucura pode levar ao suicídio? Existem atenuantes neste 
caso? Essa desarmonia é no Espírito ou no cérebro físico? (Perguntas 371 a 
378) 

5 - Como entender a responsabilidade dos pais com relação à educação 
das crianças? (Perguntas 379 a 385) 

6 - Qual o motivo da mudança de comportamento das crianças ao entrar 
na fase da adolescência? (Perguntas 379 a 385) 

7 - Quais as causas das simpatias que nutrimos pelas pessoas? As 
antipatias são sempre sinais de inferioridade do espirito? (Perguntas 386 a 
391) 

8 - Porque Deus não faculta ao homem este conhecimento de suas vidas 
passadas? Qual seria a utilidade de lembrar do passado? (Perguntas 392 a 
399) 

9 - As nossas tendências sempre revelam as naturezas de nossas faltas 
nas vidas passadas? A terapia de vidas passadas ajuda ou atrapalha? 
(Perguntas 392 a 399) 

10 - Quando no processo reencarnatório ocorre o esquecimento do 
passado? (Perguntas 392 a 399) 
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Estudo 20 - 2ª. Parte: Cap. 8 (1) – Perguntas 400 a 424 
DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA 
 
1 - O Espirito repousa e dorme quando do sono do corpo físico? 

(Perguntas 400 a  406) 
2 - Porque não recordamos totalmente de nossos sonhos? (Perguntas 

400 a  406) 
3 - Como analisar os que sempre interpretam os sonhos, buscando uma 

explicação para cada sonho? (Perguntas 400 a 406) 
4 - Pode o espírito se emancipar do corpo físico sem que este se encontre 

em completo sono? (Perguntas 407 a 412) 
5 - Como explicar as visões que temos quando o corpo físico ainda não 

está completamente adormecido? (Perguntas 407 a 412) 
6 - Qual a finalidade da emancipação da alma durante o sono? Por que 

não guardamos lembranças dessas experiências? (Perguntas 413 a 418) 
7 - Podem duas pessoas encarnadas visitarem-se durante a emancipação 

da alma, enquanto dormem? (Perguntas 413 a 418) 
8 - Como podemos saber, quando não lembramos, se essas experiências 

foram boas ou não? (Perguntas 413 a 418) 
9 - Como ocorrem as transmissões de pensamentos? Os Espíritos 

quando despertos podem captar o pensamento de outros Espíritos? 
(Perguntas 419 a 421) 

10 - Quais as diferenças principais entre os estados de letargia e de 
catalepsia? Como o magnetismo influencia estes estados da alma? 
(Perguntas 422 a 424) 
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Estudo 21 - 2ª. Parte: Cap. 8 (2) – Perguntas 425 a 455 
DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA 

1 - Sonambulismo é também uma forma de emancipação da alma? 
Compare e comente sobre o sonambulismo e o sonho. (Perguntas 425 a 438) 

2 - Devemos confiar em tudo que um sonambulo nos diz? Exerce alguma 
influencia o corpo físico nessa manifestação? (Perguntas 425 a 438) 

3 - Como analisar o sonambulismo como fenômeno mediúnico? 
(Perguntas 425 a 438) 

4 - Como é a visão do sonambulo? Como podemos entender o termo: 
Visão da Alma? (Perguntas 425 a 438) 

5 - Pode o espirito do extático penetrar em mundos superiores? Pode-se 
confiar em todas as revelações dos extáticos? (Perguntas 439 a 446) 

6 - Como fazer o extático retornar ao corpo físico e porque devemos fazer 
isto? (Perguntas 439 a 446) 

7 - A dupla vista pode ser considerada como faculdade mediúnica? Dupla 
vista e vidência são a mesma coisa? (Perguntas 447 a 454) 

8 - Existem fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da 
faculdade da dupla vista? (Perguntas 447 a 455) 

9 - A dupla vista se dá também através dos olhos? (Perguntas 447 a 455) 
10 - Como podemos resumir as diferenças entre o sonambulismo, o 

êxtase e a dupla vista? (Perguntas 447 a 455) 
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Estudo 22 – Parte 2: Cap. 9 (1) – Perguntas 456 a 488 
INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL 
1 - Podem os espíritos conhecer nossos pensamentos, o tempo todo? 

Podemos nos esconder deles? (Perguntas 456 a 458) 
2- Podem os espíritos influenciar nossos pensamentos? Como distinguir 

se os pensamentos são nossos ou sugeridos pelos espíritos? (Perguntas 458 
a 465) 

3 - Podemos avaliar nossa companhia espiritual pelas sugestões de 
pensamentos que nos vem? Como manter a sintonia com os bons espíritos? 
(Perguntas 458 a 465) 

4 - Porque Deus permite que sejamos influenciados pelos maus espíritos? 
Como podemos ficar livres de suas influencias? (Perguntas 466 a 472) 

5 - Faça uma comparação entre o ensino de Jesus: Olhai, vigiai e orai, 
com o estudo de O Livro dos Espíritos. (Perguntas 466 a 472) 

6 - Os espíritos maus têm por missão nos influenciar? (Perguntas 466 a 
472) 

7 - Como podemos definir a possessão? Como a prece pode ajudar no 
tratamento das possessões? (Perguntas 473 a 480) 

8 - Qual a influencia do possesso no processo de tratamento? Como se 
pode evitar a instalação de uma possessão? (Perguntas 473 a 480) 

9 - Qual a origem do fenômeno que atinge os chamados convulsionários? 
Como se pode fazer cessar a ocorrência deste fenômeno? (Perguntas 481 a 
483) 

10 - O que mais aflige os espíritos que nos querem bem, e como podemos 
atenuar esta aflição que os atinge? As afeiçoes terminam com a morte do 
corpo? (Perguntas 484 a 488) 
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Estudo 23 – Parte 2: Cap. 9 (2) – Perguntas 489 a 521 
INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL 
 
1 – Todos nós temos um Espirito protetor? Qual a missão do Espirito 

protetor? (Perguntas 489 a 500) 
2 - A missão de proteger alguém é uma prova? (Perguntas 489 a 500) 
3 - O Espirito protetor é sempre o mesmo durante nossas múltiplas vidas? 

(Perguntas 489 a 500) 
4 - Pode o Espirito protetor se afastar definitivamente de seu protegido? 

(Perguntas 489 a 500) 
5 - Porque somos tão influenciados pelos maus Espíritos? Será por falta 

de capacidade de neutralizar esta ação por parte de nosso protetor? 
(Perguntas 489 a 500) 

6 - Qual a relação entre a evolução do Espirito protetor com o protegido? 
Pode um pai ser protetor de seu filho? (Perguntas 500 a 510) 

7 - Podemos reconhecer nosso protetor e saber o seu nome? (Perguntas 
500 a 510) 

8 - Qual a diferença entre Anjo Guardião, Espíritos Familiares, Espíritos 
Simpáticos e Mau gênio?? (Perguntas 511 a 521) 

9 - Podemos ter muitos Espíritos protetores? (Perguntas 511 a 521) 
10 - As nações e povos também possuem Espíritos protetores? 

(Perguntas 511 a 521) 
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Estudo 24 - 2ª. Parte: Cap. 9 (3) – Perguntas 522 a 557 
INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL 
 
1 - Que são os pressentimentos? Como analisar um pressentimento? 

(Perguntas 522 a 524) 
2 - Como podemos perceber a influencia dos Espíritos nos 

acontecimentos da vida? Como estas influências ocorrem? (Perguntas 525 a 
530) 

3 - Os Espíritos podem sempre nos influenciar ou existe algum limite? 
Como só ter boas influencias? (Perguntas 525 a 530) 

4 - Guardam os Espíritos os sentimentos de ódio e rancor ao 
desencarnarem? (Perguntas 531 a 535) 

5 - Podem os Espíritos influenciarem as provas que deveremos passar? 
Ou nos concederem favores materiais? (Perguntas 531 a 535) 

6 - Tendo em vista as explicações da ciência para os fenômenos da 
natureza, podemos concordar que há influencia dos Espíritos nos fenômenos 
da natureza? (Perguntas 536 e 540) 

7 - Existem Espíritos que influenciam os exércitos? Que interesses 
movem estes Espíritos? A justiça? (Perguntas 541 a 548) 

8 - Quais as consequências dos acordos entre os encarnados e 
desencarnados visando os bens materiais? (Perguntas 549 a 550) 

9 - O que seriam estes poderes ocultos, que algumas pessoas dizem ter? 
Podem enfeitiçar outras pessoas? (Perguntas 551 a 557) 

10 - Podemos ser atingidos por maldiçoes lançadas por alguém? Existe 
forma de nos proteger? (Perguntas 551 a 557) 
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Estudo 25 - 2ª. Parte: Cap. 10 – Perguntas 558 a 584  
OCUPAÇÕES E MISSÕES DOS ESPÍRITOS 
 
1 - Quais são as ocupações dos Espíritos, de uma maneira geral? 

(Perguntas 558 a 564) 
2 – Os Espíritos que já alcançaram a condição de Espíritos puros têm 

ocupações? Quais seriam? (Perguntas 558 a 564) 
3 - Existem Espíritos que só permanecem na ociosidade? (Perguntas 558 

a 564) 
4 - Ocupam-se os Espíritos com as atividades que tinham normalmente 

na Terra, enquanto encarnados? (Perguntas 565 a 572) 
5 - Como são definidas as missões para os Espíritos? Todos os Espíritos 

tem conhecimento de sua missão? (Perguntas 565 a 572) 
6 - Apenas Espíritos superiores podem ter missões a cumprir? Não há 

pessoas inúteis por opção? (Perguntas 573 a 580) 
7 - Como reconhecer os Espíritos missionários? (Perguntas 573 a 580) 
8 - Quais as consequências para o Espírito em não cumprir ou falhar em 

uma missão? (Perguntas 573 a 580) 
9 - Porque a paternidade pode ser considerada uma missão? E se os pais 

falharem e o filho preferir o caminho do mal? (Perguntas 581 e 584) 
10 – Como os conquistadores de territórios podem promover o progresso 

de um povo? (Perguntas 581 a 584) 
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Estudo 26 - 2ª. Parte: Cap. 11 – Perguntas 585 a 613  
OS TRÊS REINOS 
1 - As plantas desenvolvem algum tipo de consciência, sensação e 

percepção? Como se realiza a busca da conservação nas plantas ? 
(Perguntas 585 a 591). 

2 - Que comparação podemos fazer entre a alma dos homens e dos 
animais? (Perguntas 592 e 600) 

3 - Os animais possuem livre arbítrio? (Perguntas 592 a 600)  
4 - O que acontece com a alma dos animais apos a morte do corpo? Está 

sujeita à lei da evolução? (Perguntas 592 a 600) 
5 - Os animais tem como escolher a natureza das provas que devem 

passar? (Perguntas 601 a 606) 
6 - Qual a diferença entre a inteligência do homem e a dos animais? Como 

o lado animal pode influenciar o homem? (Perguntas 601 a 606) 
7 - Qual a origem da alma dos animais? E da alma do homem? (Perguntas 

606 a 607) 
8 - Como vai o homem se libertando de suas tendências primitivas? 

(Perguntas 607 a 610) 
9 - O que precisa o homem fazer para ver a Deus? (Perguntas 607 a 610) 
10 - Qual seria a definição de metempsicose? Porque a metempsicose é 

incompatível com os ensinos da doutrina espirita? (Perguntas 611 a 613)  
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Estudo 27 - 3ª. Parte: Cap. 1 – Perguntas 614 a 647  
LEI DIVINA OU NATURAL 
 
1 - O que podemos entender entre leis da matéria e leis morais? 

(Perguntas 614 a 618) 
2 - Pode o homem aprofundar no conhecimento da lei divina ou natural? 

Essa lei muda conforme a época e o conhecimento do homem? (Perguntas 
614 a 618) 

3 - Como os homens podem tomar conhecimento destas leis? Como 
entender que a lei divina está escrita na consciência? (Perguntas 619 a 628) 

4- Qual o modelo que temos para atingir a perfeição? (Perguntas 619 a 
628) 

5 - Sendo a moral a regra do bem proceder, a evolução intelectual através 
do conhecimento pode ajudar na mudança do comportamento da 
humanidade? (Perguntas 629 a 637) 

6 - Passar pelo mal é uma obrigação para o espirito em evolução? Como 
entender nossa responsabilidade perante o mal ou bem que praticamos? 
(Perguntas 629 a 637) 

7 – Se o mal está na força das coisas e nas atitudes dos outros, mesmo 
assim o homem é culpado em não resistir? (Perguntas 638 a 646) 

8 - Como fica a situação daquele que apenas deseja o mal, mas não o 
pratica? Basta apenas não fazer o mal para avançarmos? (Perguntas 638 a 
646) 

9 - Como fazer o bem, num ambiente complicado e com várias influências 
negativas? (Perguntas 638 a 646) 

10 - Qual o aspecto da Lei Divina ou natural que está contida no ensino 
de Jesus, de Amar ao Próximo? (Perguntas 647 a 648) 
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Estudo 28 - 3ª. Parte: Cap. 2 – Perguntas 649 a 673  
LEI DE ADORAÇÃO:  
 
1 - Que é a adoração? Este sentimento de adoração a um ser superior 

faz parte das leis naturais? (Perguntas 649 a 652) 
2 - Como podemos entender a adoração verdadeira, vinda do coração? 

(Perguntas 653 a 656) 
3 - O que podemos dizer da adoração apenas exterior? Que adoração é 

mais levada em conta por Deus? (Perguntas 653 a 656) 
4) Que é vida contemplativa? Pode haver algum beneficio na vida 

contemplativa? (Pergunta 657) 
5 - É importante fazer preces? Como a prece pode ajudar ao homem se 

melhorar? Por quê? (Perguntas 658 a 666) 
6 - As preces podem mudar as provas por que devemos passar? 

(Perguntas 658 a 666) 
7 - O que acontece quando oramos pelos espíritos sofredores? E pelos 

bons espíritos? (Perguntas 658 a 666) 
8 - Podemos ver como os homens desenvolveram o seu raciocínio com 

relação a Deus, através do tempo? (Perguntas 667 a 668) 
9) Como se explicam os sacrifícios que eram praticados com o objetivo 

de agradar a Deus? (Perguntas 669 a 673) 
10) Pode uma guerra ser considerada agradável a Deus, mesmo quando 

feitas em seu nome? Como agradar melhor a Deus? (Perguntas 669 a 673) 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO 
 

Nome do Aluno:  Devolver em: 



 
SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE LUZ E FÉ 

 
 
 
 
 
ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
Estudo 29 - 3ª. Parte: Cap. 3 – Perguntas 674 a 685  
LEI DO TRABALHO  
 
1) Como os Espíritos definem o trabalho? (Perguntas 674 a 681) 
2) Por que o trabalho representa uma necessidade para o homem, mesmo 

que ele seja rico de nascimento? (Pergunta 674 a 681) 
3) Podemos considerar que os animais também estão submetidos à Lei 

do Trabalho? (Perguntas 674 a 681) 
4) Nos mundos mais elevados, a Lei do Trabalho é também um 

mandamento divino? (Perguntas 674 a 681) 
5) Haverá homens dispensados do atendimento à Lei do Trabalho? 

(Perguntas 674 a 681) 
6) Qual a finalidade do repouso? (Perguntas 682 a 685) 
7) Como podemos reconhecer o limite do trabalho? (Perguntas 682 a 685) 
8) Como Kardec define a educação nesta reflexão sobre o trabalho? 

(Perguntas 682 a 685) 
9) De acordo com Kardec, como a educação pode interferir na Lei do 

Trabalho? (Perguntas 682 a 685) 
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Estudo 30 - 3ª. Parte: Cap. 4 – Perguntas 686 a 701  
LEI DE REPRODUÇÃO  
 
1) A limitação da reprodução das espécies, inclusive de seres humanos, 

fere a Lei Natural? (Perguntas 686 a 692) 
2) Como explicar o fato de, embora o aperfeiçoamento da raça humana 

tenha se processado, ainda existam na Terra povos que se assemelham aos 
primitivos? (Perguntas 686 a 692) 

3) À luz da Lei de Reprodução, podemos considerar corretos os 
processos desenvolvidos pela Ciência para a produção dos chamados 
transgênicos? (Perguntas 686 a 692) 

4) Pode o homem regular a reprodução dos animais? (Perguntas 693 e 
694) 

5) A luz do estudo como podemos ver os processos anticoncepcionais?  
(Perguntas 693 e 694) 

6) Qual a importância do casamento para o progresso da humanidade? 
(Perguntas 695 a 701) 

7) A prática do celibato pode ser considerada adoração a Deus? 
(Questões 695 a 701) 

8) Por que os Espíritos disseram que a poligamia fere a lei de Deus? 
(Perguntas 695 a 701) 
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aprendizado.   
 
Estudo 31 - 3ª. Parte: Cap. 5 – Perguntas 702 a 727  
LEI DE CONSERVAÇÃO  
 
1 - Todos os seres são dotados com o instinto de conservação? Por quê? 

(Perguntas de 702 a 710) 
2 - Por que, com frequência, falta ao homem o necessário para a sua 

conservação? Pode a falta do necessário constituir-se numa prova? 
(Perguntas de 702 a 710) 

3 - Numa situação extrema, tem o homem direito de alimentar-se do corpo 
de seu semelhante? (Perguntas de 702 a 710) 

4 - A alimentação será necessária em todos os graus evolutivos do 
Espírito? (Perguntas de 702 a 710) 

5 - Transgride a Lei Natural o homem que busca obter prazer com o uso 
dos bens terrenos? Até que limite nos é dado gozar dos bens terrenos? 
(Perguntas de 711 a 717) 

6 - Para seguirmos o ensinamento dos Espíritos e de Allan Kardec, como 
devemos, então, proceder diante dos bens terrenos? (Perguntas de 711 a 717) 

7) Contraria a Lei Natural a tendência da sociedade moderna em buscar 
cada vez mais o bem-estar do homem? (Perguntas de 718 a 727) 

8) Como podemos analisar a prática, por determinadas concepções 
religiosas, de sacrificar animais e, até, o próprio homem? (Perguntas de 718 a 
727) 

9) E a prática, em sentido contrário, de proibir o sacrifício de determinados 
animais, ainda que para alimentação do homem? (Perguntas de 718 a 727) 

10) Considerando o ensinamento dos Espíritos, como encarar o 
sofrimento humano? (Perguntas de 718 a 727) 

 
 
 

ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO 
 

Nome do Aluno:  Devolver em: 



 
SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE LUZ E FÉ 

 
 
 
 
 
ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Espíritos indicado para o estudo do 

próximo encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o 

aprendizado.   
 
Estudo 32 - 3ª. Parte: Cap. 6 – Perguntas 728 a 765 – 38 perguntas 
LEI DE DESTRUIÇÃO  
 
1 - Porque a destruição é também uma lei da natureza? Como entende-

la ao lado da lei de conservação? (Perguntas 728 a 736) 
2 - Como a destruição é uma lei, se o homem tem medo instintivo da 

morte? A caça faz parte dessa lei natural? (Perguntas 728 a 736) 
3) Como analisar, considerando a justiça das Leis divinas, o fato dos 

flagelos atingirem também o homem de bem? (Perguntas 737 a 741) 
4) Que consequências materiais e morais provocam os flagelos 

destruidores? Pode o homem evitá-los? (Perguntas 737 a 741) 
5 - Por que a Deus permite a ocorrência de guerras? O que leva o homem 

a praticá-las? (Perguntas 742 a 745) 
6 - Por que o assassínio é considerado um grande crime contra a Lei de 

Deus? Há razões que justifiquem a sua prática? (Perguntas 746 a 751) 
7 - Como explicar o fato de povos materialmente evoluídos ainda 

atentarem contra a existência de seus semelhantes? (Perguntas 746 a 751) 
8) Qual a explicação para o fato de a crueldade predominar nos povos 

primitivos? O homem cruel não possui senso moral? (Perguntas 752 a 756) 
9) Por que Deus permite a existência de seres cruéis no seio de 

civilizações adiantadas? É inevitável a crueldade no meio da sociedade? 
(Perguntas 752 a 756) 

10) Como interpretarmos a aplicação da pena de morte ao longo da 
história da civilização humana? O progresso da sociedade reduzirá essa 
prática? (Perguntas 760 a 765) 

11) Quando Jesus disse a um de seus apóstolos "quem matou com a 
espada, pela espada perecerá", não estaria autorizando a aplicação da pena 
de morte? (Perguntas 760 a 765) 
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Estudo 33 - 3ª. Parte: Cap. 7 – Perguntas 766 a 775 – 12 perguntas 
LEI DE SOCIEDADE  
 
1 - Por que se justifica a necessidade da vida social? (Perguntas 766 a 

768) 
2 - Que consequência teríamos se os homens vivessem isolados uns dos 

outros? (Perguntas 766 a 768) 
3 - A vida de insulamento é um direito do homem? (Perguntas 769 a 772) 
4 - Pode o homem se isolar com a finalidade de evitar o contato nocivo do 

mundo? (Perguntas 769 a 772) 
5 - E para socorrer os que sofrem flagelos, doenças e dificuldades? 

(Perguntas 769 a 772) 
6 - É justificável o voto de silêncio? (Perguntas 769 a 772) 
7 - Qual o principal objetivo dos laços de família? (Perguntas 773 a 775) 
8 - É justa a comparação dos laços entre famílias de animais e dos 

homens? Por quê? (Perguntas 773 a 775) 
9 - Quais seriam as causas da grande desarmonizarão que ocorrem em 

algumas famílias? (Perguntas 773 a 775) 
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Estudo 34 - 3ª. Parte: Cap. 8 – Perguntas 776 a 802 – 27 perguntas 
LEI DO PROGRESSO  
 
1 - O que é o estado natural? O que difere a lei natural do estado natural? 

Que pensar daqueles que afirmam que a felicidade só existe no estado 
natural? (Perguntas 776 a 778) 

2 - O progresso é igual para todos os espíritos, num mesmo planeta? 
Pode o homem entravar a marcha do progresso? (Perguntas 779 a 785) 

3 - Por que o progresso intelectual está sempre a frente do progresso 
moral? O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral? 
(Perguntas 779 a 785) 

4 - Porque algumas nações que foram um farol para a humanidade, 
descaíram? (Perguntas 786 a 789) 

5 - Todos os homens passaram pelo estado de selvagens? (Perguntas 
786 a 789) 

6 - Poderá a Terra ser apenas uma nação? (Perguntas 786 a 789) 
7 - Muitos condenam a sociedade e a civilização. É justa esta 

condenação? Como pode se considerar uma verdadeira civilização? 
(Perguntas 790 a 793) 

8 - O que falta, para que a sociedade não precise mais das leis humanas? 
(Perguntas 794 a 797) 

9- As leis penais se destinam a punir o mal depois de feito. Qual a solução 
para que essas punições não sejam mais necessárias? (Perguntas 794 a 797) 

10) Como acontece a transformação das ideias? O que o Espiritismo será 
no futuro? (Perguntas 798 a 802) 

11) Por que os Espíritos nos transmitem os ensinamentos em doses 
homeopáticas? (Perguntas 798 a 802) 
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Estudo 35 - 3ª. Parte: Cap. 9 – Perguntas 803 a 824  
LEI DE IGUALDADE  
 
1 - Como podemos entender essa igualdade natural, na qual Deus nos criou a 

todos? (Perguntas 803 a 805) 
2 - As pessoas que possuem aptidões mais desenvolvidas (Chico Xavier, por 

exemplo, com sua maravilhosa aptidão mediúnica, ou Albert Einstein, com seu 
raciocínio), são "escolhidas" ou "beneficiadas" por Deus? Por quê? (Perguntas 803 
a 805) 

3 - A que os Espíritos atribuem as desigualdades sociais? O que pode a 
sociedade fazer para atenuar essa desigualdade? (Perguntas 806 a 813) 

4 - Sendo a desigualdade das riquezas inevitável, devemos entender que a 
miséria estará sempre presente no seio da sociedade? (Perguntas 806 a 813) 

3 - Qual o motivo para que uns recebam a riqueza e outros a pobreza como 
prova? Qual a diferença entre a prova da pobreza e da riqueza? (Perguntas 814 a 
816) 

6 - Aqueles que enfrentam a prova da riqueza são os que têm maior meio para 
fazer o bem? E o fazem? Justificar. (Perguntas 814 a 816) 

7 - Em que se fundamenta a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? 
(Perguntas 817 a 822) 

8 - A que atribuir a discriminação para com a mulher, existente no seio de alguns 
povos? (Perguntas 817 a 822) 

9 - Segundo os Espíritos, como será alcançada a igualdade entre o homem e a 
mulher nos povos onde ela ainda não existe? (Perguntas 817 a 822) 

10 - Porque muitas pessoas tem o desejo de levantar monumentos fúnebres 
para si ou para seus entes? A pompa de um funeral é sempre reprovável? 
(Perguntas 823 a 824) 

11 - Existe alguma relação entre a pompa de um funeral e a elevação espiritual 
do homem que desencarnou? (Perguntas 823 a 824) 
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Estudo 36 - 3ª. Parte: Cap. 10 (1) – Perguntas 825 a 850  
LEI DE LIBERDADE  
 
1 - Por exercer um alto cargo ou mesmo por ter nas mãos o poder sobre um 

país, esse homem tem a liberdade absoluta? Por que não temos liberdade absoluta? 
(Perguntas 825 a 828) 

2 - Como ficam em termos espirituais as pessoas que não agem com coerência, 
falando uma coisa e agindo de outra forma? (Perguntas 825 a 828) 

3 - A escravidão como costume de um povo torna seu uso menos repreensível? 
(Perguntas 829 a 832) 

4 - Os Espíritos informam que a escravidão desaparecerá com o progresso. 
Poderíamos dizer que, hoje, elas já não mais existem? (Perguntas 829 a 832) 

5 - Em sua vida, o homem possui alguma coisa pela qual ele goze com 
liberdade absoluta? O homem tem responsabilidade sob seu pensamento? 
(Perguntas 833 a 834) 

6 - Que elo podemos estabelecer entre a liberdade de pensar e a de 
consciência? Pode-se violentar a liberdade de consciência? (Perg. 835 a 842) 

7 - Devemos aceitar toda e qualquer crença, em nome da liberdade de 
consciência? (Perguntas 835 a 842) 

8 - Como saber se uma crença determinada está em conformidade com as leis 
de Deus? (Perguntas 835 a 842) 

9 - Podemos considerar as predisposições instintivas como limitadoras do 
exercício do livre-arbítrio? Em que consiste o livre-arbítrio? (Perguntas 843 a 850) 

10 - Segundo os Espíritos, quais são os fatores que limitam o exercício do livre-
arbítrio pelo homem? Há influência da matéria no exercício do livre-arbítrio? 
(Perguntas 843 a 850) 
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Estudo 37 - 3ª. Parte: Cap. 10 (2) – Perguntas 851 a 872  
LEI DE LIBERDADE  
 
1 - Há um fatalismo absoluto? Justificar. (Perguntas 851 a 867) 
2 - Poderíamos dizer que o fatalismo, à luz das questões estudadas, pode 

ser traduzido como a consequência de nossa conduta anterior? Justificar. 
(Perguntas 851 a 867) 

3 - O fatalismo pode ser modificado com nossas ações? Justificar. 
(Perguntas 851 a 867) 

4 - Existe uma relação entre livre-arbítrio e fatalismo? Qual? Por quê? 
(Perguntas 851 a 867) 

5 - Pode o homem modificar os acontecimentos previstos para a sua 
existência? (Perguntas 851 a 867) 

6 - Tem o homem como justificativa para suas más ações o fato de terem 
ela sido programadas para a sua existência? (Perguntas 851 a 867) 

7 - Como os Espíritos explicam a existência de pessoas de "sorte" e outras 
de "azar"?(Perguntas 851 a 867) 

8 - De acordo com o ensinamento dos Espíritos, existe ou não fatalidade? 
(Perguntas 851 a 867) 

9 - Como interpretarmos o desconhecimento do futuro pelo homem? 
Podemos considerá-lo uma misericórdia de Deus para com suas criaturas? 
Por quê? (Perguntas 868 a 872) 

10 – Faça um resumo sobre a questão do livre-arbitrio da criatura 
humana. (Perguntas 868 a 872) 
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Estudo 38 - 3ª. Parte: Cap. 11 – Perguntas 873 a 892  
LEI DE JUSTIÇA AMOR E CARIDADE  
 
1 - O progresso intelectual está ligado ao sentimento de justiça? Por que o 

sentimento de justiça é tão diferente de um homem para outro? (Perguntas 873 a 
879) 

2 - Por que a consciência é o guia mais seguro que Deus nos deu para o 
respeito a justiça? O que representa um "verdadeiro justo"? (Perguntas 873 a 879) 

3 - Viver em sociedade exige obrigações especiais. O homem sabe viver em 
sociedade? Como vivem as sociedades humanas? Por quê? (Perguntas 873 a 879) 

4 - Os direitos são iguais para todos. Os limites dessa regra são respeitados 
nas sociedades? Essa regra determina a anarquia dos poderes? (Perguntas 873 a 
879) 

5 - O que pensar a respeito daqueles que juntam bens materiais além da sua 
necessidade? (Perguntas 880 a 885) 

6 - Nos dias atuais, será que nos contentamos somente com aquilo que temos 
ou desejamos sempre mais? O que nos leva ao excesso de consumismo? Por que 
trabalha-se tanto e descansa-se tão pouco? (Perguntas 880 a 885) 

7 - Qual o significado de roubar? Será que em nosso dia a dia não estamos 
sem perceber roubando alguma coisa de alguém? (Perguntas 880 a 885) 

8 - Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como devemos praticar a caridade? 
(Perguntas 886 a 889) 

9 - Há diferença entre caridade moral e caridade material? Qual é? Por quê? 
(Perguntas 886 a 889) 

10 - Perante o plano espiritual, podem os pais justificar a falta de amor aos filhos 
pelo comportamento reprovável destes, nessa ou em passada encarnação? 
(Perguntas 890 a 892) 
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Estudo 39 - 3ª. Parte: Cap. 12 – Perguntas 893 a 919  
PERFEIÇÃO MORAL 
 
1 - Qual o conceito de virtude, segundo o ensinamento dos Espíritos? 

(Perguntas 893 a 906) 
2 - Dentre os que fazem o bem sem qualquer esforço e os que o fazem 

mediante muita luta interna, quais os que têm maior mérito? (Perguntas 893 a 906) 
3 - Os Espíritos apontaram o apego aos bens materiais e o interesse pessoal 

como os sinais mais característicos da imperfeição. Por que esses sentimentos 
atrasam o progresso do espírito? (Perguntas 893 a 906) 

4 - Como devemos proceder diante dos males da sociedade? Podemos ou 
devemos julgar os outros, ou mesmo estudar os defeitos de nossos semelhantes? 
(Perguntas 893 a 906) 

5 - O princípio da paixão tem qual finalidade? Quando a paixão se torna 
negativa? Por quê? (Perguntas 907 a 912) 

6 - Quais as formas que podemos e devemos utilizar para combater a falta de 
direção quanto às paixões e às más tendências? (Perguntas 907 a 912) 

7 - Existe um vício radical? Qual é? O que devemos fazer para irmos nos 
aproximando da Perfeição Moral? (Perguntas 913 a 917) 

8 - Chegaremos a extirpar o egoísmo? Como a educação está relacionada à 
extinção do egoísmo? (Perguntas 913 a 917) 

9 - Qual, para nós, a importância da conceituação do homem de bem dada 
pelos Espíritos e por Kardec? (Perguntas 918 a 919) 

10 - Diante das características do homem de bem definidas por Kardec, quais 
os principais vícios que podemos identificar como obstáculos para que assim 
possamos nos considerar? (Perguntas 918 a 919) 

11 - Segundo a orientação de Santo Agostinho, qual o instrumento que 
devemos nos utilizar para chegarmos ao autoconhecimento? (Perguntas 918 a 919) 
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Estudo 40 - 4ª. Parte: Cap. 1 – Perguntas 920 a 957  
PENALIDADES E PRAZERES TERRENOS 
 
1 - O que seria a felicidade relativa do homem na Terra, sobre a qual o LE nos 

fala? (Perguntas 920 a 933) 
2 - Como o homem pode evitar os males que independem de sua maneira de 

proceder? Novas necessidades criadas pela sociedade não são novas aflições? 
(Perguntas 920 a 933) 

3 - É real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Explique. 
(Perguntas 920 a 933) 

4- O que fazer no caso de pessoas que não podem prover suas necessidades 
básicas. De quem é a responsabilidade? (Perguntas 920 a 933) 

5 - Qual a influencia de nossas imperfeiçoes na busca da felicidade? (Perguntas 
920 a 933) 

6 - Por que a morte ainda nos traz sofrimentos? A morte é diferente para ricos 
e pobres? Justificar. (Perguntas 934 a 836) 

7 - Os Espíritos desencarnados são atingidos pelos nossos pensamentos e 
sentimentos? Justificar. (Perguntas 934 a 936) 

8 - Como reagirmos, diante de uma ingratidão sofrida? Qual a recompensa 
daquele que pratica o bem e recebe em contrapartida uma ingratidão? (Perguntas 
937 a 938) 

9 - Qual a diferença estabelecida pelos Espíritos entre o amor espiritual e o 
amor corporal? (Perguntas 939 a 940) 

10 - Por que o justo não teme a morte e o futuro? Que "mecanismos" ele usa 
para alcançar essa tranquilidade e paz de espírito? (Perguntas 941 a 942) 

11 - O que podemos entender por suicídio? Existem atenuantes para esse ato? 
(Perguntas 943 a 957) 

12 - Todos nós somos um pouco suicidas, pois abreviamos nossa vida terrena 
de alguma forma. Comente essa afirmativa. (Perguntas 943 a 957) 
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Estudo 41 - 4ª. Parte: Cap. 2 – Perguntas 958 a 989  
PENALIDADES E PRAZERES TERRENOS 
 
1 - Qual(is) a(s) consequência(s) do crer em uma vida futura? Qual(is) a(s) 

consequência(s) do crer no nada? (Perguntas 958 e 959) 
2 - Por que Kardec afirma serem os nossos atos atuais os responsáveis pelas 

penas e gozos futuros? (Perguntas 960 a 962) 
3 - Como se dá a intervenção de Deus nas penas e recompensas que 

receberemos na vida futura? Essas penas ou recompensas perdurarão 
eternamente? (Perguntas 963 e 964) 

4 - Por que a alma depois da morte não pode experimentar gozos materiais? E 
por que os gozos experimentados depois da morte são mais "vivos" do que os 
experimentados enquanto encarnado? (Perguntas 965 a 982) 

5 - De que modo os Espíritos utilizam-se das paixões para tentarem outros 
desencarnados? (Perguntas 965 a 982) 

6 - Como o Espiritismo esclarece o homem a respeito das penas e gozos 
futuros? (Perguntas 965 a 982) 

7 - Qual a causa pela qual os Espíritos inferiores sofrem? De que forma os 
Espíritos bons sentem a infelicidade dos inferiores? (Perguntas 965 a 982) 

8 - Como pode o espírito já purificado conviver com as faltas cometidas no 
passado, sem que esse fato venha a lhe causar sofrimento? (Perguntas 965 a 982) 

9 - Somente ao atingir a evolução máxima possível poderá o espírito gozar de 
felicidade? (Perguntas 965 a 982) 

10 - A alma experimenta sofrimentos materiais, enquanto encarnada? O que 
são as tribulações da vida de um Espírito encarnado? Comente. (Perguntas 983 a 
989) 

11 - O que representa para a vida espiritual, uma vida material (espírito 
encarnado) cheia de efêmera felicidade? (Perguntas 983 a 989) 
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encontro com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em 

arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
Estudo 42 - 4ª. Parte: Cap. 2 (2) – Perguntas 990 a 1020  
PENALIDADES E PRAZERES TERRENOS 
 
1 - Qual a importância do arrependimento O arrependimento exime o espírito 

de expiar seus erros?? (Perguntas 990 a 1002) 
2 - O arrependimento deve se dar no plano material ou no espiritual? (Perguntas 

990 a 1002) 
3 - Como e de que forma é o efeito da Prece? (Perguntas 990 a 1002) 
4 - Como e de que forma é realizada a expiação? Podemos agir para diminuir 

ou evitar a expiação? De que forma? (Perguntas 990 a 1002) 
5 - O que são as penas futuras? Há penas eternas, como sustentam algumas 

denominações religiosas? (Perguntas 1003 a 1009) 
6 - Segundo o ensinamento de Santo Agostinho, por que a doutrina das penas 

eternas é incompatível com a ideia que o cristão deve fazer sobre Deus? E 
Lamennais o que pensa sobre isso? (Perguntas 1003 a 1009) 

7 - Como fica a crença no "inferno", segundo a orientação de Paulo? E sobre 
as questões da culpa e do castigo? (Perguntas 1003 a 1009) 

8 - Qual o papel da ciência ante o dogma da ressureição? Como devemos 
encarar a ressureição na visão espírita? Justificar. (Perguntas 1010 a 1011) 

9 - O que seria o purgatório? O que é inferno? Onde estão localizados o 
purgatório, o inferno e o paraíso? (Perguntas 1012 a 1019) 

10 - O fato de estar desencarnado faz com que um espírito conheça todas as 
verdades? (Perguntas 1012 a 1019) 

11 - O que é o céu, segundo o Espiritismo? E o paraíso? Podemos entender 
ser possível a existência do céu aqui mesmo, na Terra? (Perguntas 1012 a 1019) 
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Estudo 43 – CONCLUSÃO (1) ITENS 1, 2, 3, 4 e 5  
 
1 - Os sistemas de negação da Doutrina foram analisados por Kardec, mais 

tarde, com maior profundidade, no Livro dos Médiuns. Nesse primeiro item da 
conclusão, no entanto, a que tipo de negação o Codificador se refere e qual o 
argumento para rebatê-la? (Itens 1 e 2) 

2 - Como o Espiritismo vê a questão do "maravilhoso" e o "sobrenatural", que 
servem como princípios a outros segmentos religiosos? (Itens 1 e 2) 

3 - Por que a crença na imortalidade da alma contribui para tornar o homem 
melhor? (Itens 3 e 4) 

4 - Por que Kardec afirma que o sentimento de fraternidade não é compatível 
com a incredulidade? (Itens 3 e 4) 

5 - Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar ao progresso da 
humanidade? (Itens 3 e 4) 

6 - Em que consiste a força do Espiritismo, que o torna inabalável aos ataques 
que lhe são dirigidos? (Item 5) 

7 - Qual a principal meta do Espiritismo? (Item 5) 
8 - Qual o aspecto da vida humana que o Espiritismo alcança e que propiciou 

a sua rápida propagação? (Item 5) 
9 - O Espiritismo contraria as bases da religião? (Item 5) 
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Estudo 44 – CONCLUSÃO (2) ITENS 6, 7, 8 e 9 
 
1 - Poderiam os adversários do Espiritismo tê-lo evitado com a proibição das 

manifestações mediúnicas? (Item 6) 
2 - O Espiritismo pode ser considerado uma filosofia personalista? (Item 6) 
3 - Quais os três aspectos destacados por Kardec como aqueles sob os quais 

que se apresenta o Espiritismo? (Item 7) 
4 - E quanto aos seus contestadores, como Kardec os distingue? (Item 7) 
5 - Como o Espiritismo pode contribuir para a transformação do homem? (Item 

7) 
6 - Como Kardec justifica a necessidade da revelação espírita, se a moral 

ensinada é a mesma do Cristo? (Item 8) 
7 - De que modo o Espiritismo veio abalar as convicções materialistas? (Item 

8) 
8 - Podem as divergências de conceitos afetar a unidade doutrinária do 

Espiritismo? (Item 9) 
9 - Como devemos proceder para avaliarmos as comunicações dos espíritos? 

(Item 9) 
10 - Como o Espiritismo pode contribuir para pôr fim às divergências entre os 

homens a respeito de Deus? (Item 9) 
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