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Misoneísmo - medo e ódio irracionais de ideias novas
“A consciência resiste, naturalmente, a tudo que é 
inconscientemente desconhecido. Já assinalei a existência, 
entre os povos primitivos, daquilo que os antropólogos 
chamam ‘misoneísmo’ , um medo profundo e 
supersticioso do novo.”
“O homem ‘civilizado’ reage a ideias novas da mesma 
maneira, erguendo barreiras psicológicas que o protegem 
do choque trazido pela inovação.”

O Homem e seus Símbolos, Jung, pg 21



Historicamente se considera que a alma dos 
mortos vão para regiões bem definidas, 

dependendo de seu comportamento durante a 
vida, tais como o céu, o inferno e o purgatório. 
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dependendo de seu comportamento durante a 
vida, tais como o céu, o inferno e o purgatório. 

Para os espíritas são  
colônias e o umbral.

Este é um exemplo simples de como somos 

presos aos conceitos históricos.
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“Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências 
incorpóreas.”



O Livro dos Espíritos

84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora 
daquele que vemos?

“Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências 
incorpóreas.”

Já não se tra
ta de “nós" e “eles”, 

mas espírito
 e matéria.

Novo paradigma com relação 

aos conceitos históricos.



❖ Vídeo de propaganda do macOS big sur na qual dia 
que parece familiar, mas é completamente diferente aos 
3,20 min.

❖ https://youtu.be/ro9fL1w2pEM
❖

https://youtu.be/ro9fL1w2pEM


Localização: CI - Cap. VII

Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo 
da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou 
prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de 
lugar circunscrito.

O inferno está por toda parte em que haja almas 
sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes.

O inferno e o céu estão por toda parte.



Céu e inferno / colônias e umbral

Demonstrado no CI-Parte 2:
• Decorrente do estado psíquico do espírito;
• Feliz ou infeliz decorrente das suas tendências;
• Maior felicidade quanto maior a tendência para o 

bem;
• Maior infelicidade quanto maior a tendência para o 

mal;
• Existe toda uma gradação entre os dois extremos. 



Sobre o Novo Testamento (ESE - Cap. 1)

1. Os atos comuns da vida do Cristo; 

2. Os milagres; 

3. As predições; 

4. As palavras que foram tomadas pela Igreja para 
fundamento de seus dogmas;

5. O ensino moral.



Sobre o Novo Testamento (ESE - Cap. 1)

1. Os atos comuns da vida do Cristo; 

2. Os milagres; 

3. As predições; 

4. As palavras que foram tomadas pela Igreja para 
fundamento de seus dogmas;

5. O ensino moral.

"As quatro primeiras têm sido objeto de 
controvérsias; a última, porém, conservou-

se constantemente inatacável.”



- EXEMPLO - 

SERMÃO DO MONTE  
X 

SERMÃO DA PLANÍCIE



Sermão do monte - Mateus cap. 5

1 Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte; e, 
tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos,
2 e ele se pôs a ensiná-los, dizendo:
3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque 
deles é o reino dos céus.
4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão 
consolados…
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Sermão da planície - Lucas cap. 6

12 Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar; 
17 E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, 
onde havia não só grande número de seus discípulos, 
mas também grande multidão do povo…;
20 Então, levantando ele os olhos para os seus 
discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque vosso é o reino de Deus.
21 Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque 
sereis fartos…
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Sermão do monte X Sermão da planície 

Faz alguma diferença se Jesus subia ou 
descia? 

O importante é o conteúdo?Precisamos dar importância 

ao que realmente é importante.



A natureza da Codificação Espírita é apresentar a 
reinterpretação de entendimentos arcaicos e, ao 
mesmo tempo, introduzir conceitos novos.



Figura feminina entre os apóstolos.



Quem foi Maria Madalena?

• Se vc é seguidor dos Evangelhos Canônicos:
• Ela foi uma prostituta.

• Se vc considera outros Evangelhos:
• Ela não foi uma prostituta, tendo um papel 

fundamental no desenrolar da vida de Jesus e de 
seus ensinamentos.
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• Se vc é seguidor dos Evangelhos Canônicos:
• Ela foi uma prostituta.

• Se vc considera outros Evangelhos:
• Ela não foi uma prostituta, tendo um papel 

fundamental no desenrolar da vida de Jesus e de 
seus ensinamentos.

Alguém assim o quis.

Uma possibilidade.



Considerar apenas aquilo que é aceito pela massa,   

não há garantias de uma vida livre.
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Sobre o Espiritismo

O Livro dos Espírito em Conclusão

“O Espiritismo se apresenta sob três aspectos 
diferentes: o das manifestações, o dos 
princípios e da filosofia que delas decorrem e 
o da aplicação desses princípios."



Ainda sobre o Espiritismo

A partir do momento que um grupo se intitula espírita 
acrescido de alguma denominação, já surgiu uma 
vertente do Espiritismo, diferente do original. Desta 
forma, é preciso cautela por parte de quem ouve estas 
pessoas, pois elas seguem uma interpretação específica 
dos ensinamentos Doutrinários.



BUDISMO

Theravada Mahayana

Zen Vajrayana



CRISTIANISMO

Catolicismo Protestantismo

Pentecostal
n variações

Neo Pentecostal

Ortodoxa Anglicana

Batista

n variações

n variações



ESPIRITISMO

Espiritismo cristão
Espiritismo progressistaEspiritismo 

kardecista 
ou  

Espiritismo 
original 

ou 
…

Espiritismo evangélico
Espiritismo científico

Espiritismo judaico



Silogismo lógico - Aristóteles

Um silogismo é uma inferência, na qual a verdade de 
uma conclusão segue como consequência de duas 
premissas.

Exemplo: 

Todo homem é mortal. 
Sócrates é homem. 

Logo, Sócrates é mortal.



Argumento lógico não válido

A lógica de um argumento está vinculada a forma com 
que é construída. Ela não se refere ao conteúdo nem das 
premissas e nem da conclusão.

Exemplo: 

Todo homem é mortal. 
Sócrates é mortal. 

Logo, Sócrates é homem.



Argumento lógico NÃO válido.

Exemplo: 

O Espiritismo é uma representação do bem. 
A prática ou conceito X é uma representação do bem. 

A prática ou conceito X é Espiritismo.



É preciso evitar inserções não espíritas 
ao movimento espírita.

Toda atenção se faz necessário.



FIM
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