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Cursos e Reciclagens 

Allan Kardec, no projeto 1868 destaca a importância de um curso regular de Espiritismo, 
“[...] com o fim de desenvolver os princípios da Ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. 
Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, 

capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns”. 

Kardec, Allan. Obras Póstumas. Segunda parte, Projeto 1868 

A capacitação do trabalhador está assentada em dois fundamentos básicos, que constituem 
os seus referenciais: 

a) Conhecimento doutrinário, extraído das obras codificadas por Allan Kardec, e, das 
suplementares a estas, de autoria de Espíritos fiéis às orientações da Doutrina Espírita; 

b) Conduta Espírita, ética e moral, segundo as orientações de Jesus, contidas no seu 
evangelho. 

As suas diretrizes estão, pois, fundamentadas em Kardec e Jesus, compreendendo-se que 
a prática mediúnica, sem orientação doutrinária Espírita e sem o esclarecimento do Evangelho, não 

conduz aos objetivos propostos. 

Federação Espírita Brasileira, Estudo e Prática da Mediunidade, Programa I 

 

Objetivos 

Aprofundar o conhecimento de temas relacionados à prática mediúnica. Desenvolver o 
gosto pelo estudo espírita, integrando o conhecimento adquirido nas ações cotidianas. Auxiliar a 
integração dos participantes nas atividades da Casa Espírita. Promover a aproximação de todos os 

grupos mediúnicos, para a unificação. 

 

Tipos de Capacitação 

Na forma de palestras, seminários, rodas de conversa, que devem contar com a participação 

dos integrantes de todos os grupos mediúnicos existentes na Casa Espírita. 

Estudos sucintos e esclarecedores de assuntos referentes à prática mediúnica. Promover 
estes estudos trimestrais para analisar temas direcionados para as dificuldades surgidas na prática 
mediúnica, que enfoquem tópicos de interesse geral, além da sempre útil troca de experiências. 

Montar grupo de estudo da Mediunidade para que os participantes possam conhecer e 

aprender a lidar com a mediunidade, sem o intuito inicial de montar grupos de prática mediúnica. 
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