










1. Apresentar a origem e a história do 

Espiritismo; 

2. Explanar as principais divisões do 

espiritismo; 

3. Mostar a diferença entre a heresia 

Espírita e a verdade das Escrituras 

Sagradas.  

 

 

 



Dt 18.10 – Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo 

fogo o se filho ou a sua filha, nem advinhador, nem 

prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro.  

Dt 18.11 – nem encador; nem quem consulte um espírito 

advinhador; nem mágico, nem quem consulte os mortos; 

Dt 18.12 – pois, todo aquele que faz estas coisas 

é abominável ao Senhor, e é por causa  

destas abominações que o Senhor teu  

Deus os lança fora de diante de ti.  

Dt 18.14– Porque estas nações, que 

hás de possuir, ouvem os 

prognosticadores e os advinhadores; 

porém, quanto a ti, o Senhor teu 

Deus não te permitiu tal coisa.  



Chilrear  





• O Espiritismo é uma das religiões mais 

antigas do mundo.  

 

• Muitos dizem que a primeira atividade 

espírita foi o episódio do Éden, quando a 

serpente se prestou ao trabalho de 

médium e Satanás de guia. As práticas 

espíritas eram conhecidas em diversas 

civilizações, porém como doutrina 

organizada iniciou-se no século XIX.  



• As irmãs Margaret e Kate Fox 

diziam ter visto as mesas girando e 

ouvido pancadas na casa onde 

moravam. E quando elas faziam 

perguntas recebiam respostas, 

mediante estalos de dedos. Diziam 

ter a sensação de estar-se 

comunicando com os mortos.  





Fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/332712_O+PAPA+DOS+ESPIRITAS 





Psicografia (do grego, escrita da mente ou 

da alma), segundo o vocabulário espírita, 

é a capacidade atribuída a certos 

médiuns de escrever mensagens ditadas 

por Espíritos. 













Espiritismo 

Comum 

quiromancia 

cartomancia 

hidromancia 

Baixo 

vodu 

umbanda 

candomblé 

Macumba 

Científico 

esoterismo 

teosofismo 

Kardecista 



1 
• Moisés 

2 
• Jesus 

3 
• Allan Kardec 





1. Possibilidade de comunicação com entidades espirituais desencarnadas; 

2. Reencarnação através da purificação pelo sofrimento e pelas boas obras até 

atingir a salvação.  

3. Crê que outros planetas são habitados e que a Terra é apenas o local de 

expiação; 

4. Progresso pessoal depende unicamente do próprio indivíduo, e acumula-se 

de encarnação; 

5. O contato com Deus é feito através de “Guias”, os espíitos se manifestam 

através de “Médiuns” 

6. Afirmam que Jesus não é Deus, e sim uma enteidade evoluída que veio a 

este mundo.  









• Reencarnação não é o mesmo que encarnação. A 

Bíblia fala da encarnação do Verbo para enfatizar que 

Deus fez-se homem (Jo 1.14; 1 Tm 3.16), pois Jesus 

veio em carne (1 Jo 4.1,2). A reencarnação é uma 

crença defendida por quase todas as religiões 

derivadas do hinduísmo. O termo significa “voltar na 

carne”, pois seus adeptos acreditam que, na morte 

física, a alma não entra num estágio final, mas volta 

ao ciclo de renascimentos. É chamada também de 

transmigração da alma e metempsicose. 



• No Oritente as reencarnações nas religiões não são 

exatamente iguais.  

– No hinduísmo, o “eu” sobrevive à morte e torna a 

reencarnar.  

– No budismo não existe o “eu”, porquanto não há alma para 

migrar, não é necessariamente o morto que volta para 

reencarnar, mas outra pessoa.  

– Os adeptos do hare khrishna acreditam que a alma de 

quem morre pode reencarnar em seres inferiores, nos 

animais e até nos insetos. A reencarnação tornou-se muito 

popular nos diversos ramos do Movimento Nova Era, no 

espiritismo, no kardecismo, etc. 



• Busca da perfeição ou da salvação. Os adeptos dessa 

doutrina buscam a perfeição por meio de um processo 

evolutivo até que os ciclos da roda de reencarnações parem de 

girar. Rejeitando a salvação em Jesus, acreditam na doutrina 

do carma: lei que determina o lugar de um indivíduo na 

reencarnação, ou seja, a pessoa vai colher o que semeou na 

suposta encarnação anterior; é o princípio hindu de causa e 

efeito. Nem todos os reencarnacionistas acreditam na garantia 

da salvação final de todos. No entanto, a crença mais comum 

é que apenas um período de vida não é suficiente para os 

seres humanos aperfeiçoarem-se. 





• Não há salvação sem Jesus. O Senhor Jesus levou sobre o 

madeiro todos os nossos pecados (1 Pe 2.24); este é o único 

meio de salvação. Jesus é o único Salvador! (At 4.12). Ele 

mesmo há de julgar os vivos e os mortos (At 17.31; 2 Tm 4.1). 















1 Sm 28:13 E o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então 

a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra.  

1 Sm 28:14 E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: 

Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. 

Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto 

em terra, e se prostrou.  

1 Sm 28:15 Samuel disse a Saul: Por 

que me inquietaste, fazendo-me subir? 

Então disse Saul: Mui angustiado 

estou, porque os filisteus guerreiam 

contra mim, e Deus se tem desviado de 

mim, e não me responde mais, nem 

pelo ministério dos profetas, nem por 

sonhos; por isso te chamei a ti, para 

que me faças saber o que hei de fazer.  



1 Sm 28:13 E o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então 

a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra.  

1 Sm 28:14 E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: 

Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. 

Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto 

em terra, e se prostrou.  

Antes da morte de Jesus, os 

espíritas diziam que os santos 

subiam porque estavam em 

baixo.  

Agora que Jesus transportou 

os santos para o 3o Céu, eles 

dizem que os santos descem. 



1 Sm 28:19 E o SENHOR entregará também a Israel contigo 

na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis 

comigo; e o arraial de Israel o SENHOR entregará na mão dos 

filisteus.  

Justo e o ímpio vão 

para o mesmo lugar? 

Saul não morreu no dia 

seguinte (1Sm 30.1)  

Não morreram todos os 

filhos de Saul, somente 3 

Saul não foi entregue 

mas, cometeu suicídio 







Efésios 2:8 Porque pela graça 

sois salvos, por meio da fé; e isto 

não vem de vós, é dom de Deus.  

2:9 Não vem das obras, para 

que ninguém se glorie;  

2:10 Porque somos feitura sua, 

criados em Cristo Jesus para as 

boas obras, as quais Deus 

preparou para que andássemos 

nelas.  
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