
VIAGEM 
EDUCATIVA



SOMOS O QUE SOMOS

• “Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda 
vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que 
tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as 
qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas.

• Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já 
estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los.”

(Emmanuel. Bênção de Paz.)



RAZÃO DAS DIFERENÇAS

• O QUE DIFERENCIA DOIS SERES HUMANOS QUE TRABALHAM 
NA MESMA INSTITUIÇÃO, TIVERAM O MESMO TREINAMENTO E 
AGEM DE MANEIRAS OPOSTAS?

• “Não se tem pessoas mais capacitadas para aprendizagem em 
função de um conjunto biológico, mas em função de uma história 
de vida, que antecede ao momento presente, à encarnação 
presente.” (Simão Pedro de Lima. Viver Melhor. Pág. 169)



NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO

• “O ser humano não é treinado, mas pode ser educado, pois a 
educação muda a natureza das pessoas.” (Licurgo, orador grego)



EDUCAÇÃO

• “A educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir os 
germes da virtude e abafar os do vício. [...] A educação consiste no 
desenvolvimento das faculdades morais, intelectuais e físicas.” 
(Professor Rivail em 1828. Textos Pedagógicos. Tradução de Dora Incontri)

• “É rebuscando a causa dos instintos e das inclinações inatas que se 
descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e 
desenvolver os bons. Quando essa causa for conhecida, a 
educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que 
jamais teve.” (Allan Kardec. Revista Espírita 1866)



COMO INICIA A VIAGEM

• “Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se 
encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos 
vossos deveres, e ponde todo vosso amor em aproximar essa alma 
de Deus: é essa a missão que vos está confiada, e da qual 
recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos 
cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu 
aperfeiçoamento e sua felicidade futura.” (Santo Agostinho. ESE. Cap. XIV. 

Item 9) 



EDUCAÇÃO NATURAL E FORMAL

• “A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as 
bases do sentimento e do caráter. E acrescenta: os 
estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem 
instruir, mas só o instituto da família pode educar. A universidade 
poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o 
homem.” (Emmanuel. O Consolador. Questão110)



TAREFA DOS PAIS

• https://youtu.be/bEHaiz96HRo

• https://youtu.be/3iSHPTtGONM

https://youtu.be/bEHaiz96HRo


EDUCAÇÃO RELIGIOSA

• “As famílias espiritualistas, em especial as espiritistas, devem perceber 
que na formação do caráter as bases da religiosidade são 
fundamentais, o que nós chamamos de evangelização. A evangelização 
transforma, indo além da educação trazendo a boa nova, as palavras de 
vida eterna.” (Simão Pedro de Lima. Viver Melhor. Pág. 182)

• “O Evangelho não é um livro simplesmente. É um templo de ideias 
infinitas – miraculosa escola das almas – estabelecendo a Nova 
Humanidade.”  (Emmanuel. Mentores e Seareiros. Psicografia de Chico Xavier)



EDUCAÇÃO  E REENCARNAÇÃO
• A reencarnação não é só uma base para a educação, é a própria 

didática educacional do Criador, dando-nos chances para 
recomeçar sempre que for necessário para o nosso crescimento.” 
(Simão Pedro de Lima. Viver Melhor. Pág. 185)

• “E se sabemos que a reencarnação, por divino instituto de 
aperfeiçoamento, nos abre incessantemente as portas abençoadas 
de novas realizações, não será licito olvidar que o serviço prestado 
à infância e à juventude é obra de caridade e proteção a nós 
mesmos. Ressurgiremos amanhã, dos pais que hoje estamos 
formando.” (Emmanuel. Mentores e Seareiros. Psicografia de Chico Xavier)



NESSA VIAGEM
• Recorda que iniciaste a excursão terrestre sem qualquer patrimônio e
encontraste carinhosos braços de mãe que te embalaram, amparando-te, em
nome do Eterno.

• Lembra-te de que nada possuis, à frente do Pai Celestial, senão tua própria
alma e, por isso mesmo, só em tua alma amealharás o tesouro que a ferrugem
não consome e que as traças não roem.
Prazer e dor, simplicidade e complexidade, escassez e abastança, beleza da
forma ou tortura do corpo físico, são simplesmente lições.

• O caminho do mundo que atravessas cada dia, é apenas escola.
Teus afetos mais doces são companheiros com tarefas diferentes das tuas.
Segue sem imposição, sem preguiça, sem queixa e sem exigência.



• O corpo é o teu veículo santo.

• Não lhe conspurques a harmonia.

• A experiência é tua instrutora.

• Não lhe menosprezes o ensinamento.

• O próximo de qualquer procedência é teu irmão.

• Não o abandones.

• O tempo é o empréstimo divino que recebeste do Céu, para a edificante
peregrinação.

• Valoriza-o com o teu aprimoramento no amor e na sabedoria.

• E aceitando Jesus por mestre, em teus passos de cada hora, guarda a certeza
de que, em breve, atingirás a alegria do sublime retorno ao Divino Lar.
(Emmanuel. Caridade. Psicografia de Chico Xavier)

•


