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ESPIRITISMO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Introdução 
O nosso País é considerado o maior reduto espírita do mundo; e onde ocorre forte sincretismo, 
principalmente, entre as religiões: africanas e católica. Cerca de 70% dos católicos brasileiros 
são frequentadores de Centros Espíritas. Cada santo católico tem a sua entidade espírita 
correspondente.  
 
 Breve histórico do Espiritismo   
A primeira sessão espírita teve lugar no Éden, onde a serpente serviu de médium, satanás de 
guia e Eva de assistente (Gn 3:1). Até hoje as sessões espíritas são feitas com esses 
elementos: os médiuns, os demônios ou guias e os assistentes. 
Alan Kardeck começou seu movimento em Abril de 1856, na França, onde depois de 
abandonar a medicina e a igreja católica, passou a escrever as obras que o tornaram a figura 
mais importante do espiritismo moderno. Seu verdadeiro nome foi Hippolyte Léon Denizard 
Rivail. Tomou o pseudônimo, pois acreditava ser a reencarnação de um poeta celta com esse 
nome. Ele introduziu a ideia de reencarnação no espiritismo e escreveu o Evangelho Segundo 
o Espiritismo.  As americanas Magie e Katie Fox deram início definitivo ao Espiritismo moderno 
em Hydesville no Estado de Nova Iorque em 1848. Morreram alcoolizadas 
      
Tipos de Espiritismo 
Espiritismo Comum – Cartomancia, Quiromancia, Astrologia (não é ciência), videntes em geral. 
Baixo Espiritismo – Vodu, Candomblé, Quimbanda, Umbanda (genuinamente brasileira), e 
outras manifestações. 
Espiritismo Científico – Kardecismo, Esoterismo, LBV.  
 
         
 PRINCIPAIS FALSAS DOUTRINAS ESPÍRITAS À LUZ DA BÍBLIA  
 

1. Deus existe, mas se manifesta pelos médiuns e os espíritos-guias.  
 

Deus condena à prática da mediunidade que consulta espíritos-guias e mortos. 
Lv 19.31 _________________________________________________________________ 
Lv 20.6 - "Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médiuns e espíritas para segui-los, 
prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. 
Dt 18.10-12 _______________________________________________________________ 
1 Cr 10.13 - Saul morreu porque foi infiel ao Senhor; não guardou a _____________________ 
e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. 
2 Cr 33.6 - Chegou a queimar seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom; praticou 
feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor -
_________________, provocando-o à ira. 
 
Deus nos exorta a não ouvir espíritos enganadores:  
1 Tm 4.1,2 _________________________________________________________________ 
Gl 1.8 - Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho _____________ daquele 
que lhes pregamos, que seja amaldiçoado! 
2 Co 11.14,15  - Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de ___________. 
Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será 
o que as suas ações merecem. 
Mat 24.24 - Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e 
maravilhas para, se possível, __________________ até os eleitos. 
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2. Possibilidade de comunicação de vivos com mortos.  
 

O Rico e Lázaro - Luc 16.19-31    
- A vida no porvir é conseqüência da ___________ na terra.  
- O Inferno é lugar de dor e _____________ e o céu é lugar de consolo e refrigério.          
- Existe um grande __________ entre o céu e o inferno e é impossível passar de um lado para 
o outro. 
- Mortos não ______________ a terra para se comunicar com vivos. 
- É impossível minorar o sofrimento de um ser humano condenado eternamente. 
    
A Feiticeira de En-Dor 
Para os espíritas o caso de 1 Sm 28.7, quando Saul tenta se comunicar com Samuel, já morto, 
é uma evidência da prática da mediunidade. Dizem que quem apareceu foi Samuel. Mas isto 
não é verdade: 
 

a. O próprio profeta rejeita a prática da feitiçaria, condenando-a. 1 Sm 15.23 - Pois a 
rebeldia é como o pecado da _________________, e a arrogância como o mal da 
idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei". 

b. Saul sem ver, concluiu que fosse Samuel. Em 1 Sm 28.11 e 14 revela que não foi 
Saul mas a própria mulher que entrou em transe e disse ter visto um homem subindo.   

c. Saul estava em desobediência. Leia 1Cr 10.13, porque Saul morreu? 
____________________. Isso quer dizer que Deus não aprovou sua atitude e o rejeitou 
como rei. 

d. Espíritos enganadores. Esse ser que sobe do chão (V.13) era o verdadeiro Samuel? 
Não. Quem é o pai da mentira? (Jo 8.44)_________________________. Na verdade, o 
que ocorreu foi que um espírito enganador se passou por Samuel.  

e. A profecia do falso Samuel no V.19 -  O Senhor entregará você e o povo de Israel nas 
mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também 
entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus".  Na verdade, a derrota de Saul era 
algo bastante óbvio. Deus já tinha decretado a derrota de Saul e sua retirada do trono 
devido a desobediência. 
Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus; ele tentou suicídio (1 Samuel 31:4), e foi 
morto por um amalequita (2 Sm 1.8-10) e seu corpo foi recolhido do campo de batalha 
pelos moradores de Jabes-Gileade (1 Sm 31:11-13). Também não morreram todos os 
filhos de Saul - este tinha seis filhos e três deles sobreviveram. Morreram na batalha 
Jônatas, Abinadabe e Malquisua (1 Sm 31:8-10; 2 Sm  2.10, 21:8).  

 
3. Reencarnação  

É a crença no retorno do espírito à vida terrena, em um corpo humano, para purificar as más 
ações na vida anterior ou para cumprir uma missão especial. Seria um meio de purgar os 
pecados e evoluir moral e espiritualmente. Sendo o número de reencarnações sem limites 
definidos. 
Hb 9.27 - E, como aos homens está ordenado morrerem _______________, vindo depois disso 
o juízo. 
 
Essa tese tenta anular o valor do sacrifício de Jesus. Se o homem pode reencarnar-se porque 
Jesus morreria por nossos pecados? A reencarnação é uma mentira do diabo. A Bíblia declara 
claramente que quando o homem morre dois fatos acontecem: o _________ volta ao pó e o 
_____________ volta a Deus (Ec 12.7).  
 
João Batista e Elias 
Os espíritas dizem que João Batista, foi a reencarnação de Elias, baseado em Mt 11:10,14.  
Este é aquele a respeito de quem está escrito: ‘Enviarei o meu mensageiro à tua frente; ele 
preparará o teu caminho diante de ti’. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de 
vir. 
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Esta passagem está relacionada à profecia de Ml 4.5 - "Vejam, eu enviarei a vocês o profeta 
Elias antes do grande e terrível dia do Senhor”.   
Quando Jesus mencionou João como o Elias que havia de vir, queria dizer apenas que o 
ministério profético de João era semelhante ao de Elias.  
Em Luc 1:17 - E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. 
O próprio João Batista disse que não era Elias em Jo 1:21. Perguntaram-lhe: "E então, quem é 
você? É Elias? "Ele disse: "Não sou".  
 
O Novo Nascimento 
Os espíritas afirmam que o novo nascimento, referido por Jesus como exigência para se ver o 
Reino de Deus, tem haver com a reencarnação. Esta afirmação não é verdadeira, pois nesta 
mesma passagem Jesus deixa claro que não se trata de nascimento físico, mas sim espiritual, 
Jo 3:1-12. 
 

4. Jesus foi um espírito evoluído       
O Espiritismo nega a divindade de Jesus alegando que este era um espírito em alto grau de 
desenvolvimento. A Bíblia não deixa dúvida que Jesus é o filho de Deus que se tornou carne 
para ser o  sacrifício substituto da raça humana cravando os pecados da mesma na cruz      (Mt 
16.15-17, Jo 1.1,12-14, Jo 14.7-11 e Rom 5.8).    
 
       5.   Fora da caridade não há salvação    
O Espiritismo prega que a salvação é adquirida pelo esforço humano. Pregam que através da 
reencarnação e da prática de caridades o homem conseguirá a salvação. Esta falsa doutrina 
da salvação pelas obras despreza o amor de Deus manifestado na cruz. As escrituras mostram 
que a salvação é dom gratuito de Deus que é recebida pela fé em Cristo.  

Rm 3.23,24 ________________________________________________________________                 
Ef 2.8,9   ____________________________________________________________________ 
 
 
Tarefa:  

a) Baseado em 1 Tm 2:5; Hb 9:27 e Ef 2:8-9; elabore 3 argumentos para o caso de ser  
confrotado com as falsas doutrinas do espiritismo. 

 
b) Ore pela salvação de um espírita que você conhece. 

 
 
Argumento 1: _______________________________________________________________ 
 
 
Argumento 2: ______________________________________________________________ 
 
 
Argumento 3: ______________________________________________________________ 
 
 
 AVALIAÇÃO  

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

    Orientações específicas para esta material: 

 Valor do teste desta matéria: 6,0             

 Apostilas preenchidas + tarefas: 1,0 

 Atividades extras: 3,0 
 


