


GUIA PARA ESTUDO DA DOUTRINA ESPIRITA

Edição Comemorativa aos 25 Anos de Lançamento(*)

Estamos em pleno terceiro milênio. 
Como é sublime conhecer um pouco sobre a trajetória do Espírito humano e sobre o que 
representam nessa caminhada os planetas e a vida neles existente!
Como é sublime descobrir o encadeamento dos ensinos que foram dados à humanidade 
ao longo dos tempos e começar a compreender o verdadeiro significado das palavras e 
dos ensinos de Jesus!
Como é sublime perceber que o movimento em prol da nossa redenção e da humanidade 
se inicia em cada um de nós e tem inquestionavelmente por base o Amor!
Como é sublime descobrir que a terceira revelação dá às próprias criaturas o acesso à 
luz da Verdade para que dessas pequenas centelhas se formem a luz da candeia que há 
de iluminar os caminhos da consciência humana para o movimento da regeneração!
Mas, no dia a dia, muitas inquietações pairam em nossas mentes em relação ao cenário 
da convivência entre as pessoas e os povos. Por deliberação humana ainda 
predominam a concentração e a manipulação dos recursos do planeta Terra, embora 
esses recursos tenham sido colocados por Deus à disposição da humanidade para ser 
instrumento e oportunidade de aprendizagem e progresso, a par da inteligência, para 
todos os Espíritos aqui reencarnados.
Tais fatos têm levado ao aumento da desigualdade das condições sociais, que não é lei 
da natureza ou lei de Deus, e sim obra do próprio homem(1). A opressão social, 
decorrente do abuso de autoridade daqueles que gozam de superioridade em suas 
posições sociais é preocupante e indício de inferioridade moral.(2)
Dia virá em que, deixando de predominar entre os homens o egoísmo e o orgulho, a 
desigualdade e o jugo social desaparecerão, permanecendo somente a desigualdade de 
merecimento perante nosso Pai Celestial(3). Será o indício da nova era de progresso e 
aperfeiçoamento moral, que nascidos da consciência individual poderão ser 
identificados por seus reflexos na coletividade.
Nesse cenário reafirmamos o papel fundamental dos ensinos contidos na Doutrina 
Espírita. Guardamos certeza de que é preciso que nos apropriemos deles para 
ampliarmos nossas possibilidades de entender as misérias da vida e saber as causas, os 
efeitos e os meios de destruir o egoísmo e o orgulho(4) existente em cada um de nós,  
para que  possamos decidir nos esforçar pela causa do bem comum.
“Liberdade, igualdade e fraternidade. Estas três palavras constituem por si só, o 
programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da 
Humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral 
aplicação”(5).

Este Guia para Estudo da Doutrina Espírita parece ser um significativo auxiliar para que 
pessoas, espíritas ou não, individualmente ou em grupo, percebam a lógica e a didática 
existente nos conteúdos dos livros que compõem a Codificação Kardequiana; para que 
possam com a sua utilização iniciar-se ou aprofundar-se nos estudos sobre o 
Espiritismo, de forma a apreender o conjunto doutrinário nele existente, que as ajudem a 
acelerar o próprio progresso e que as levem à tomada de ações fraternas, capazes de 
minimizar as desigualdades sociais, até ao ponto de nos tratarmos realmente como 
irmãos. 



O estudo do conteúdo básico da Doutrina Espírita é um passo indispensável a ser dado 
pelos estudiosos sérios e interessados em conhecer o Espiritismo, antes de se lançarem 
ao estudo desarticulado das diversas obras complementares. 
Para esta edição comemorativa, disponibilizada para download, não foram feitas 
alterações quanto ao conteúdo da 3ª edição, publicada em 2002. Acrescentamos esta 
apresentação, à guisa de reflexão, no ano 67 de fundação da Associação Espírita 
Estudantes da Verdade, relembrando a recomendação de François-Nicolas-Madeleine, 
cardeal Morlot, feita em Paris, em 1863, pelo apelo e atualidade que contém: “Deveis 
todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa 
própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos 
raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos!”(6)
Que Jesus, nosso mestre divino, possa nos conduzir ao caminho do equilíbrio entre o 
intelecto e o moral, o saber e o fazer, para que coloquemos em prática os seus ensinos, 
para que sob a égide do Amor contribuamos para a ampliação das forças do bem e da 
igualdade social e para que, finalmente, alcancemos a Paz. 

                                                                              
Volta Redonda, julho de 2012.

Vera Lucia de Oliveira Garcia
























































































































































































































































































































































