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Por que está sendo necessário reestruturar?

Até 2019 os cursos doutrinários
do CEFA funcionavam da seguinte
forma:
Curso

Sequência

Livro Base

1º Ano

O Livro dos Espíritos

- Livro 1º
- Livro 2º

2º Ano

O Livro dos Espíritos

- Livro 3º
- Livro 4º

1º Ano

O Livro dos Médiuns

- 1ª Parte
- 2ª Parte (até Cap IX)

2º Ano

O Livro dos Médiuns

- 2ª Parte (Cap X ao fim)

1º Ano

Roteiro FEESP

- Diversos

2º Ano

Roteiro FEESP

- Diversos

Básico de Espiritismo

Educação Mediúnica

Aprendizes do Evangelho

Seção do Livro Base

Por que está sendo necessário reestruturar?

Porém a Codificação Espírita é
composta das seguintes obras,
todas de Allan Kardec:

O Livro dos
Espíritos

O Livro dos
Médiuns

O Evangelho
segundo o
Espiritismo

O Céu e o
Inferno

A Gênese,
Os Milagres
e As
Predições

Por que está sendo necessário reestruturar?
Cada obra da Codificação foi
dividida por Kardec em assunto
gerais:
Livro

Divisão/Assunto

Sigla

Livro 1º: As causas primárias

LE I

Livro 2º: O mundo dos Espíritos

LE II

Livro 3º: As leis morais

LE III

Livros 4º: Esperanças e consolações

LE IV

1ª parte: Noções preliminares

LM 1

2ª parte: Manifestações espíritas

LM 2

O Evangelho segundo o Espiritismo

Ensinos morais do Cristo segundo o Espiritismo

ESE

O Céu e o Inferno

Justiça Divina segundo o Espiritismo

CI

A Gênese segundo o Espiritismo

GE Ge

Os Milagres segundo o Espiritismo

GE Mi

As predições segundo o Espiritismo

GE Pred

O Livro dos Espíritos

O Livro dos Médiuns

A Gênese, Os Milagres e As Predições, segundo
o Espiritismo

Por que está sendo necessário reestruturar?
Representando cada obra da
Codificação proporcionalmente,
temos:

Obras
Estudadas

Obras Não
Estudadas
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Como ficam os cursos doutrinários
O Espiritismo como Kardec nos apresentou possui
finalidade moral.
Por sua vez, o CEFA, como instituição dedicada
à divulgação e ensino dos princípios espíritas, deve
oferecer em seus cursos doutrinários o estudo da doutrina espírita,
sem intermediários, como tão bem afirmava J. Herculano Pires e de
acordo com a proposta apresentada por Kardec.
Diante disso, e após estudo sobre assunto tão sério, o CEFA
iniciou no ano de 2020 uma mudança gradual na grade de seus
cursos doutrinários.
Tal mudança visa apresentar o Espiritismo àqueles que o
procuram com uma programação que possibilita um estudo
completo através de todas as obras da Codificação.
Cabe esclarecer que consideramos cursos doutrinários aqueles
destinados ao estudo da doutrina espírita, os demais consideramos
como cursos especiais.

Como ficam os cursos doutrinários
Para quem chegou agora, temos o curso
chamado “O que é o Espiritismo”. Esse curso tem
como base o livro homônimo de Allan Kardec
e apresenta questões diversas como: História do Espiritismo,
Espíritos, Comunicação com os Espíritos e o objetivo dessas
comunicações, Médiuns, Diversidade de mundos, nossa situação
na vida terrena e também após a morte e por fim a consequência
do conhecimento espírita para a sociedade.
O curso “O que é o Espiritismo” é o pré-requisito para a
participação nos grupos de estudos subsequentes. Esses grupos de
estudo possuem como foco o estudo das obras da Codificação e
foram divididos em 3 (três) tipos principais:
- Estudo de O Livro dos Espíritos;
- Estudo de O Livro dos Médiuns; e
- Estudo sobre os ensinamentos do Cristo.

Como ficam os cursos doutrinários
Os grupos de estudo de “O Livro dos Espíritos”
estão divididos em 4 (quatro) anos, realizados de
forma sequencial.
O quadro abaixo ilustra a divisão dos assuntos:
Grupos de Estudo de O Livro dos Espíritos
Grupo de Estudo

Assunto

Livro base
O Livro dos Espíritos

O Livro dos Espíritos,
Ano 1

As causas
primárias

O Livro dos Espíritos,
Ano 2
O Livro dos Espíritos,
Ano 3
O Livro dos Espíritos,
Ano 4

Assunto do livro base
Livro 1º: As causas
primárias

A Gênese, os Milagres e
as Predições, segundo o
Espiritismo

A Gênese, segundo o
Espiritismo

O mundo dos
Espíritos

O Livro dos Espíritos

Livro 2º: O mundo dos
Espíritos

As leis morais

O Livro dos Espíritos

Livro 3º: As leis morais

A justiça divina

O Livro dos Espíritos
O céu e o inferno

Livro 4º: Esperanças e
consolações
Todo o livro.

Como ficam os cursos doutrinários
O grupo de estudo de “O Livro dos Médiuns”
estará acessível a partir da conclusão do Livro dos
Espíritos, Ano 1, devendo ser realizado no mínimo,
concomitante com O Livro dos Espíritos, Ano 2.
O quadro abaixo apresenta a divisão geral dos assuntos:
Grupos de Estudo de O Livros dos Médiuns
Grupo de Estudo

Assunto

O Livro dos Médiuns,
Ano 1

Fenomenologia
mediúnica

O Livro dos Médiuns,
Ano 2

Médiuns e
Mediunidade

Assuntos abordados
Noções Preliminares, Tipos e teoria dos
fenômenos, Manifestações Físicas,
Manifestações Inteligentes, Conceito e
classificação de médiuns.
Formação dos médiuns, obsessão, Análise
sobre a produção mediúnica, Assuntos
contraditórios, Organização de reuniões e
grupos.

Como ficam os cursos doutrinários
Por último, temos o grupo de estudo sobre os
ensinamentos do Cristo. Inicialmente o grupo realizará
um estudo sobre a questão fenomênica dos
ensinamentos do Cristo, tais como os milagres e
depois um estudo sobre as profecias realizadas por ele.
Para ingressar nesse grupo é necessário ter concluído os
grupos de estudo de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Aqui
apresentamos um quadro que ilustra a divisão geral dos assuntos:
Grupos de Estudo sobre ensinamentos do Cristo
Grupo de Estudo
Assunto
Livro base
Assunto do livro base
Os milagres, segundo o
Os Milagres e as
Os milagres e as
A Gênese, os Milagres
Espiritismo
predições do Cristo,
predições, segundo o
e as Predições,
As predições, segundo o
Ano Único
Espiritismo
segundo o Espiritismo
Espiritismo
Reflexões sobre a
Ensinamentos morais
substância moral dos O Evangelho segundo
Todo o livro.
do Cristo*
ensinamentos do
o Espiritismo
Cristo
*
O grupo para estudo dos ensinamentos morais do Cristo será ativado oportunamente.
No momento, estamos trabalhando na elaboração do plano de estudos com base em O
Evangelho segundo o Espiritismo e poderá ocorrer em mais de um ano.

Como ficam os cursos doutrinários
Para o ano de 2021, os cursos e grupos de estudo abertos
para inscrição são os seguintes e o link para inscrição
você encontra em www.cefabarueri.org.br :
Grupo de Estudo

O que é o Espiritismo

Pré-requisito

Livre
O Livro dos Espíritos, Ano 1 e/ou
O Livro dos Espíritos,
antigo Curso Básico de Espiritismo 1º
Ano 2
Ano
O Livro dos Médiuns, Antigo Curso Básico de Espiritismo,
Ano 1
2º Ano
O Livro dos Médiuns, Ano 1 e/ou o
O Livro dos Médiuns,
antigo Curso de Educação Mediúnica,
Ano 2
1º Ano
Os milagres e as
Antigo Curso de Educação Mediúnica,
predições do Cristo
2º Ano

Data de
Início
23 FEV 21

Dia dos
estudos
Terças, 19h30

23 FEV 21

Terças, 19h30

25 FEV 21 Quintas, 19h30
25 FEV 21 Quintas, 19h30
23 FEV 21

Terças, 19h30
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Esclarecimentos quanto aos cursos anteriores
Para você que estava acostumado com as
denominações antigas, não se preocupe. A doutrina
espírita continuará a ser estudada, mas dessa vez de
maneira mais completa.
Não se apegue a nomes como por exemplo
Básico, Mediúnico, Aprendizes e muito menos a certificados.
Preocupe-se em apreender o Espiritismo como Kardec nos
apresentou: sob a ótica do progresso moral.
A filosofia espírita continuará a ser estudada. A mediunidade
também. Os ensinamentos do Cristo mais ainda.
Nós entendemos que a consequência natural do estudo das
obras da Codificação é a formação de novos grupos de estudo, que
abrangerão ainda mais assuntos como estudos bíblicos, estudos sobre
mediunidade, estudos filosóficos, entre outros. O CEFA apoia e
continuará a apoiar a formação e continuidade desses grupos.
Havendo um orientador e turma adequada, a estrutura da Direção
Doutrinária os apoiará, como já explicitado aos integrantes da área
de ensino.

Esclarecimentos quanto aos cursos anteriores
Os cursos outrora denominados Básico de Espiritismo
e Educação Mediúnica foram descontinuados, dando
lugar aos grupos de estudo de O Livro dos Espíritos e
de O Livro dos Médiuns, sendo ampliado com o
estudo de A Gênese segundo o Espiritismo e de O
céu e o inferno.
Esses cursos foram portanto remodelados para oferecer um
estudo doutrinário mais completo.
O Curso denominado Aprendizes do Evangelho poderá continuar
a ser oferecido como curso especial, desde que haja instrutor
adequado e turma conveniente.
Para o ano de 2021, esse curso não será oferecido em virtude de
não haver instrutor disponível.
Outros grupos de estudo poderão surgir, como já informado, caso
haja instrutor adequado e turma conveniente.
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Palavras finais
Encerramos este informativo com as palavras
elaboradas por J. Herculano Pires, que foram ao ar no
saudoso programa radiofônico No Limiar do Amanhã,
na Rádio Mulher, São Paulo, no não tão longínquo
dia 26 de agosto de 1973, palavras que foram apresentadas na voz de
sua narradora:

“Amigo ouvinte, não procure conhecer o
Espiritismo através de intérpretes, vá direto à
fonte: as obras de Allan Kardec. Essas obras são
didáticas, bastante claras e precisas. Dispensam
intérpretes. Aprende Espiritismo através das
lições do Espírito da Verdade.”

