


Sugestões para temário de Mocidades Espíritas de Juiz de Fora 

 

Em Juiz de Fora temos diversas mocidades espíritas em funcionamento semanal, cada 

uma com seu público específico e suas particularidades, como se pode observar através da troca 

de experiências nas diversas atividades promovidas pelo DEJ/AME/JF, como a Caravana de 

Mocidades Espíritas, a COMEJUS, o ENEJE e outros encontros periódicos. A partir dessa 

percepção, surgiu a ideia do Projeto Temário, em que membros do grupo de trabalhadores do 

DEJ/AME/JF entraram em contato com as casas espíritas da cidade solicitando aos 

coordenadores de mocidade ou diretores que encaminhassem seus temários mais recentes, 

com o fim de se criar uma lista de temas abordados para consulta pública. 

 

Essa lista tem como objetivo fornecer sugestões para que aqueles envolvidos no trabalho 

com o jovem possam ter contato com temas que despertaram interesse da juventude em 

alguma outra mocidade da cidade, facilitando o trabalho de marcação de estudos, que muitas 

vezes desafia nossa criatividade. Seu intuito não é esgotar os temas ou padronizar o trabalho, 

mas servir de consulta para que coordenadores e jovens possam realizar um trabalho mais 

abrangente e interessante nas mocidades. 

 

Os temas foram divididos em oito grandes categorias para facilitar a visualização, mesmo 

que, em muitos dos casos, os temas possam ser enquadrados em mais de uma delas de acordo 

com o enfoque escolhido pelo expositor. Alguns temas como “Astrologia”, “Hipnose”, “Maomé”, 

entre outros, apesar de não serem propriamente espíritas, estão na lista por se situarem entre 

os interesses dos jovens e devem ser abordados, natural e respeitosamente, sob a ótica espírita. 

 

As categorias são, em ordem alfabética: 

 

Atualidade/Sociedade: tópicos que fazem parte do cotidiano e/ou da sociedade em que 

o jovem está inserido, trabalhados à luz do Espiritismo 

 

Científicos: tópicos de intercessão entre conclusões da ciência e as ideias espíritas  

 

Doutrinários: temas que remetem principalmente a aspectos fundamentais da Doutrina 

Espírita e relativos ao Movimento Espírita. 

 

Evangélicos: temas relacionados a passagens bíblicas  

 

Filosóficos: discussões acerca de virtudes, vícios, conceitos, valores e reflexões que 

podem influenciar a vida do jovem 

 

Livros: obras espíritas abordadas inteira ou parcialmente em estudos 

 

Personalidades: temas que abordam a biografia de personagens cuja vida influencia ou 

serve de exemplo para a vivência da proposta cristã 

 

Religiosos: temas que abordam o aspecto religioso do Espiritismo, outras tradições 

religiosas, suas crenças e seus rituais sob a visão espírita 

 

Os temas podem ser acessados na página do DEJ, no site da AME/JF, 

www.amejf.org.br/dej, e quaisquer sugestões de temas que não estejam contemplados na 

tabela são bem-vindas. 

 

Equipe DEJ/AME/JF 



ATUALIDADES/SOCIEDADE

Aborto

Abstinência sexual, casamento e celibato 

Adolescência e sociedade

Adolescência: idade crítica?

Adolescente e a sua sexualidade

Álcool e cigarro: tudo que é lícito nos convém?

Alcoolismo

Alimentação (cuidar do corpo/"nem só de pão vive o homem")

Amor no mundo contemporâneo

Ansiedade

Astrologia

Atualidade do pensamento de Jesus

Atualidade do pensamento espírita

Autoestima, medo e ansiedade

Bullying

Carnaval sob a ótica espírita

Casamento e divórcio

Comunicação na família

Conecte-se

Conflitos familiares

Consciência: política e cidadania

Consumismo

Decálogo e a declaração internacional dos direitos humanos

Dependência química

Depressão

Depressão, doenças mentais e obsessão na adolescência

Desafios contemporâneos

Desafios da família atual

Desafios do cotidiano

Desencarnções coletivas

Desenvolvimento tecnológico: aproximação ou segregação?

Desigualdades sociais 

Diferença e inclusão

Dinheiro (uso/perigos/responsabilidade)

Divórcio

Doenças degenerativas

Drogas

Ecologia

Educação sexual

Encontros de Carnaval

Escolha das profissões

Esmola e caridade

Esperanto

Espiritismo, fama e cyberespaço

Esporte e cidadania

Esporte: cuidado com o corpo, meio de vida, esporte radical

Estudos, trabalho e carreira

Eutanásia

Extraterrestres

Falsos cristos e falsos profetas – a cautela diante da tecnologia



Família e adoção

Família e preconceito

Família é... (novas conformações familiares)

Festas

Ficar e namorar: isso é saudável?

Funeral e dia de finados

Gravidez na adolescência

Hipnose

Homoafetividade à luz da Doutrina Espírita

Homofobia

Horóscopo, pedras energizadas e lugares sagrados: isso existe?

Humor, TPM e hormônios

Interatividade e globalização

Internet/redes sociais e Espiritismo

Jogos eletrônicos: violência, prazer, isolamento, comunicação

Juventude e Espiritismo

Juventude é sinônimo de libertinagem?

Juventude e vida

Juventude: tempo de construção

Liberdade de expressão

Limite entre vaidade e cuidado com o corpo

Machismo

Magia negra e magia branca: isso existe?

Maledicência

Meios de comunicação de massa

Métodos contraceptivos na ótica espírita

Mídia e Espiritismo

Mídia e o cotidiano do jovem 

Movimentos sociais

Música e Espiritismo

Namoro, casamento e poligamia

Não bebo, não fumo e não uso drogas. Me sinto diferente dos outros jovens: e agora?

O cristão hoje

O espírita perante a sociedade

O espírita perante a violência

O espírita perante o Natal

O jovem e as doenças psíquicas: o mal do século

O jovem e os convites do mundo: álcool, cigarro e outras drogas

O jovem na casa espírita

O jovem, a casa espírita e a vida contemporânea

O planeta e eu

O problema da violência

Orientação sexual

Papel da tecnologia na evolução do Espírito

Pena de morte

Política x Espiritismo

Preconceito – racial, sexual, religioso...

Problemas com os pais

Prostituição e violência sexual

Psicologia e Espiritismo

Quando a família se desfaz



Quem são nossos heróis?

Racismo

Ser profissional e ser espírita

Sexo perante a Doutrina Espírita 

Sexo, mídia e mercado

Sexualidade (desenvolvimento, comportamento, conflitos, etc)

Stress: limite entre o trabalho e o repouso

Suicídio

Sustentabilidade: uma visão espiritual

Tatuagem e piercing

Tecnologia e Espiritismo

Trabalho voluntário no mundo globalizado

Uso de drogas lícitas e ilícitas

Vaidade: silicone, botox, pintar cabelo, tratamentos estéticos, anabolizantes

Vegetarianismo

Vida: o primeiro direito natural do homem

Visão médico-espírita

Vocação e escolha profissional



CIENTÍFICOS

A ciência revela Deus?

A criação

A criação universal (A gênese, cap. 5-8) 

Bioética

Células tronco

Centros de força ou chacras

Ciência e Espiritismo

Ciência espírita

Cirurgias espirituais

Clonagem, células tronco, reprodução humana in vitro, transplantes de órgãos

Deus e o espaço tempo

Deus faz milagres?

Doação de órgãos

Eletromagnetismo

Evolução da vida na Terra

Evolução em dois mundos (A gênese, cap. 10-12)

Experiências com animais

Experiências de quase-morte

Gênese orgânica

Gênese planetária

Inteligência artificial

Inteligências múltiplas

Manifestações espíritas (O Livro dos Médiuns, 2p.) – físicas

Manifestações espíritas (O Livro dos Médiuns, 2p.) – inteligentes

Manifestações visuais, bicorporeidade, desdobramento e transfiguração

Mediunidade de efeitos físicos - materializações

Mediunidade e transtornos mentais

Modelo organizador biológico 

Origem da vida

Os centros de força e a glândula pineal

Os milagres segundo o Espiritismo (A gênese, cap. 13 e 14)

Pensamento e fluidos

Pensamento e saúde

Pensamentos e vibrações

Prece – força do pensamento, energia, magnetismo.

Processo desencarnatório

Provas da reencarnação

Reencarnação e ciência

Reencarnação e genética

Relação dos fluidos com os fenômenos mediúnicos

Reprodução assistida

Saúde e Espiritismo

Transcomunicação instrumental 

Transtorno bipolar



DOUTRINÁRIOS

A criação

A criação: do instinto ao racional

A criança no plano espiritual

A Gênese e o caráter da revelação espírita

A intolerância e a rebeldia na adolescência ("bem-aventurados os que são brandos e pacíficos")

A prudência de Jesus

A realeza de Jesus

A verdadeira morada

A vida na Terra vai acabar?

A vinda de Jesus

Aborto

Ação, reação e determinismo

Adoração exterior

Afinal, para quê reencarnamos?

Afinidade, sintonia e vibração

Afinidades

Alimento espiritual

Almas gêmeas

Amai-vos e instruí-vos

Amigos espirituais

Amor ao próximo

Animais e Espiritismo

Animais no plano espiritual

Animismo e mediunismo: do que estamos falando?

Animismo e paranormalidade

Anjos, demônios, Espíritos protetores e Espíritos maus

Antigo Testamento

Aprendizado da mediunidade e reunião mediúnica

Aptidões mediúnicas

Arte e Espiritismo

Arte espírita

As duas grandes chagas sociais – orgulho e egoísmo

As leis e as civilizações

As três grandes revelações: Moisés, Jesus e Espiritismo

Aspectos básicos da Doutrina Espírita

Atributos da divindade

Autoflagelação e "promessas"

Características do verdadeiro profeta

Características dos Espíritos

Caridade material e caridade moral

Cataclismos: castigo espiritual ou leis da natureza?

Causas do sofrimento

Centros de força

Céu e inferno, purgatório, anjos e demônios, ideoplastia

Charlatanismo, alucinação, doença mental e mediunidade

Chegada no mundo espiritual

Ciência e religião podem caminhar lado a lado?

Colônias e atividades no mundo espiritual

Colônias espirituais

Comunicabilidade dos Espíritos



Concepções de divindade

Conhece-te a ti mesmo

Conhecimento espírita

Consciência espírita

Contribuições do Espiritismo para a humanidade

Corpo e matéria

Cuidados com o corpo e com o Espírito

Cuidados da fé

Culto do Evangelho no lar

Curas e milagres

Demônios

Desapego material

Descanso ou preguiça – limite do trabalho e do repouso

Desencarnação

Desencarnação de Dimas ("Obreiros da vida eterna", André Luiz/Chico Xavier)

Desencarnação na infância e na juventude

Desencarnação por imprudência (suicídio direto e indireto)

Desencarnação, fluido vital e períspirito

Desencarnação: estudo de casos

Desencarnação: separação definitiva Espírito - corpo físico

Desencarnações coletivas

Desenvolvimento do pensamento religioso

Desigualdade das riquezas

Destino e fatalidade

Desvendando o mundo dos Espíritos: André Luiz

Deus

Deus e a criação

Deus e o espaço-tempo

Deus e o infinito

Deus realmente existe?

Deus: pai e criador

Diferenças sociais: sobrevivência do mais apto?

Diferentes categorias dos mundos habitados

Diferentes ordens dos Espíritos

Dimensões espirituais da casa espírita

Direito de propriedade

Disciplina e ordem

Distúrbios psíquicos, obsessão e mediunidade

Do átomo ao arcanjo

Do maravilhoso e do sobrenatural

Doenças da alma

Doenças físicas e somatizações

Doutrina Espírita e movimento jovem espírita

Doutrinas espiritualistas

Dupla vista/sonambulismo/êxtase

Ecologia e Espiritismo

Educação e desenvolvimento intelectual

Educação sexual: amor próprio e respeito

Efeitos psíquicos

Elementos gerais do universo

Emancipação da alma



Energia sexual

Espiritismo e espiritualismo

Espiritismo e história

Espiritismo e movimento espírita

Espiritismo e sociedade

Espírito e evolução – progresso espiritual

Espírito e matéria

Espírito protetor e Espíritos familiares

Espírito, períspirito e corpo físico

Espíritos - origem e progressão

Espíritos encarnados, desencarnados e as organizações sociais

Espíritos protetores

Espiritualidade e catolicismo

Espiritualidade e ciência

Espiritualidade e protestantismo

Espiritualidade nos EUA: aspectos históricos

Espiritualidade para os povos antigos

Esquecimento do passado

Estrutura didática de "O Livro dos Espíritos"

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 2): Espíritos felizes

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 3): Espíritos em condição mediana

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 4): Espíritos sofredores

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 5): Espíritos suicidas

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 6): criminosos arrependidos

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 7): Espíritos endurecidos

Estudo de casos ("O Céu e o Inferno", p. 2, cap. 8): expiações terrestres

Estudo sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE)

Evangelização infantil

Evocação dos Espíritos: certo ou errado?

Evolução

Evolução da Terra

Evolução do princípio inteligente

Evolução dos mundos: mundo de regeneração

Evolução dos reinos

Evolução, criação e reencarnação do Espírito

Existe livre arbítrio?

Existe o mundo espiritual? Como seria?

Existência de Deus

Existência e natureza de Deus (A gênese, cap. 2, i. 1-19)

Expiações coletivas

Fé dogmática e fé raciocinada

Fé e o Cristo

Fé ou obras?

Feitiçaria, talismãs e poder oculto

Felicidade e infelicidade relativas

Filosofia x religião

Fim dos tempos

Fluido cósmico universal

Fluidos

Fluidoterapia: o passe

Fofoca, reagir sem pensar, impaciência



Força do pensamento

Fraternidade - somos iguais perante Deus

Fraudes e charlatanismo

Função e objetivos da mediunidade no mundo de hoje

Gênese espiritual

Gênese material e gênese espiritual

Gênios e seu papel na Terra

Guerras à luz da Doutrina Espírita

Há justiça na reencarnação?

Hierarquia espírita – ordens dos Espíritos

História do Espiritismo

História do Espiritismo no Brasil

Homossexualidade

Ideoplastia, comunicação entre Espíritos, tecnologia no mundo espiritual

Imortalidade da alma

Importância da evangelização do jovem

Importância das obras básicas

Inconvenientes e perigos da prática mediúnica

Influência do Espiritismo no progresso da humanidade

Influência dos Espíritos

Influência dos Espíritos no mundo material e em nossas vidas

Influência espiritual nos filmes, livros e músicas

Início do Espiritismo

Inserção do Espiritismo no Brasil

Instinto e inteligência

Instinto, inteligência e sentimento

Jesus na visão espírita

Jovem e o trabalho no centro espírita

Justiça divina

Justiça humana e justiça divina: medidas e pesos diferentes?

Laços de família: material e espiritual

Lei da causa e efeito e a providência de Deus

Lei de adoração

Lei de conservação

Lei de destruição

Lei de igualdade

Lei de justiça, amor e caridade

Lei de liberdade

Lei de progresso

Lei de reprodução

Lei de sociedade

Lei divina ou natural

Lei do amor

Lei do trabalho

Lei natural: definição e caracteres

Leis divinas

Leis morais

Lembrança da vida física

Liberdade, livre-arbítrio e comportamento

Limites do corpo físico

Literatura espírita



Literatura espírita e cuidados

Livre arbítrio

Livre arbítrio e fatalidade

Livre-arbítrio x determinismo

Lugares mal assombrados, o sobrenatural e a mediunidade

Manifestações físicas e visuais 

Manifestações mediúnicas

Mapas cármicos, genéticos e reencarnatórios

Marcha do progresso

Matéria

Materialismo 

Materialismo e espiritualismo: condutas humanas

Materialismo x Espiritismo

Mecanismo da mediunidade

Mecanismo da mediunidade (na adolescência e na infância)

Mediunidade 

Mediunidade – finalidade das comunicações

Mediunidade através dos tempos

Mediunidade de Moisés e o Espiritismo

Mediunidade e adolescência

Mediunidade e paranormalidade

Mediunidade e seus diferentes tipos

Mediunidade e trabalho

Mediunidade em outras religiões: milagres?

Mediunidade na Bíblia

Mediunidade: benção ou punição?

Memória ou trabalho? Sono e sonhos

Mente - Espírito - matéria

Mentor espiritual

Mesas girantes e fenômenos de Hydesville

Metempsicose

Missão de Jesus na Terra

Missão do homem inteligente na Terra

Moisés e os 10 mandamentos

Morrer e/ou desencarnar?

Morte, nascimento e conservação das características pessoais

Mundo espiritual

Namoro, noivado e casamento

Nascer e morrer no planeta Terra

Nascimento de Jesus

Necessário e supérfluo

Ninguém é igual a ninguém

O arado está pronto, a terra espera

O consolador prometido

O Cristo consolador

O futuro é agora, por que nos detemos?

O homem de bem

O homem integral

O homem no mundo

O mundo espiritual planeja. E nós? 

O mundo íntimo dos desencarnados



O pensamento tem forma

O poder da prece

O poder da vontade sobre as paixões 

O poder transformador de Deus

O porvir e o nada – soluções do Espiritismo para o mundo

O que acontece quando dormimos? Tratamento espiritual

O que é o Espiritismo

O que é ser espírita?

O que é uma reunião mediúnica?

O que esperar da Doutrina Espírita

O que há no Universo

O que podemos perguntar aos Espíritos?

O verdadeiro espírita

Objetivo da encarnação

Obras básicas: por que estudá-las?

Obsessão e desobsessão

Obsessor e obsidiado

Ocupações e missões dos Espíritos

Onde e como adorar a Deus?

Origem da Doutrina Espírita

Origem do bem e do mal

Origem e natureza dos Espíritos

Os bons espíritas

Os Espíritos na erraticidade

Os médiuns 

Os milagres após Jesus

Os três reinos

Pai nosso

Pais e filhos 

Páscoa na visão espírita

Passe

Passe e água fluidificada

Passe e vampirismo

Pecado e castigo

Pena de morte

Penas e gozos futuros 

Penas e gozos terrestres

Pensamento

Pensamento e sintonia

Pensamento e vontade

Pensamento- força criadora

Percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos

Perda de entes queridos

Perfeição moral

Períspirito

Perturbação espiritual

Planejamento reencarnatório

Pluralidade das existências

Pluralidade dos mundos

Pluralidade dos mundos habitados

Política e religião – qual a nossa responsabilidade?



Por que adoecemos?

Por que estou nesta família? (a Lei de causa e efeito ontem, hoje e amanhã)

Possibilidades de trabalhar a mediunidade: como fazer o bem?

Prática da caridade

Prece

Prece - como e por que orar

Preces inteligíveis

Preparação para a morte

Preservação do corpo

Primeira revelação: lei de justiça

Princípio inteligente

Princípios básicos da Doutrina Espírita: Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, pluralidade das 

Princípios inteligentes -  a vida orgânica no planeta Terra - início

Processo desencarnatório 

Processo reencarnatório: união da alma ao corpo

Progressão do Espírito

Progresso tecnológico e progresso espiritual: é possível a conciliação?

Protetor espiritual

Provas

Provas da existência de Deus

Providência divina e a visão de Deus (A gênese, cap. 2, i. 20-37)

Psicofonia

Psicosfera

Quais são as verdadeiras drogas? Influências espirituais durante os vícios

Quando a família se desfaz

Quem é seu irmão?

Raças adâmicas/enviados de Capela/grandes civilizações

Reencarnação - fundamentos e finalidades

Reencarnação - processo e infância

Reencarnação como Justiça Divina (finalidade, expiações e provas)

Reencarnação dos povos: migração dos Espíritos

Reencarnação e desencarnação

Reencarnação e evolução

Reencarnação: definição e objetivo

Reencarnação: desencarnei e agora?

Reencarnação: estudo de casos

Reflexões sobre "céu" e "inferno"

Reforma íntima

Regiões do plano espiritual

Reino de Deus

Relação sexual: condição para se reencarnar na Terra

Relacionamento em outras dimensões: o que já sabemos

Relações afetivas

Relações familiares

Retorno a vida corporal

Reuniões mediúnicas (objetivo, tipos)

Rituais e condutas de seitas espiritualistas/pactos e maldições

Saúde mental

Sede perfeitos

Ser bom é ser útil: e como ser útil?

Seres estranhos e mitológicos



Sexo e obsessão

Sexo e sexualidade

Sexo nos Espíritos

Sexualidade

Simpatia e antipatia dos Espíritos

Socialismo e Espiritismo

Somos todos irmãos

Sono e sonhos

Suicídio

Surgimento da vida na Terra  e os exilados de Capela

Surgimento do Espiritismo

Temor do desconhecido: o medo da morte

Teoria da presciência e predições do Evangelho (A gênese, caps. 16 e 17)

Terapia de Vidas Passadas (TVP)

Terra, mundo de provas e expiações

Terra: um mundo de mudanças

Tipos de obsessão e tratamentos

Tolerância, indulgência, não julgar

Trabalhadores da última hora

Trabalho na casa espírita: fora da caridade não há salvação

Trabalho: necessidade ou obrigação?

Transfiguração e demais efeitos físicos

Transição planetária

Tríplice aspecto da Doutrina Espírita

Umbral

Umbral, “limbo”, cidades espirituais e mundos perfeitos.

Verdadeiras prioridades

Viagem para o mundo espiritual

Vícios físicos e morais

Vícios: a origem

Vida após a morte

Vida após a morte/imortalidade da alma/experiência de quase morte (EQM)

Vida dos Espíritos (organização, vestuário etc.)

Vida em família

Vida no mundo espiritual

Vidas em outros mundos

Vidas passadas/reencarnação

Vigiai e orai: a importância, a eficácia e a ação

Visão espírita da Bíblia

Unificação espírita

Zonas umbralinas



EVANGÉLICOS

A Boa Nova

A estrada de Damasco

A fé transporta montanhas
A felicidade não é desse mundo

A mulher no Evangelho

A mulher samaritana

A porta larga e a estreita

A realeza de Jesus

Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará

Ajuntai tesouros no céu (Mt, 6:20)

Amai os vossos inimigos

Amar ao próximo como a si mesmo

Apocalipse

As bem aventuranças

As cartas de Paulo

As cartas de Pedro, Tiago, João e Judas

As parábolas do Evangelho

Assim também a fé, se não tiver as obras é morta em si mesma (Tg, 2:7)

Bem-aventurados os aflitos

Bem-aventurados os brandos e pacíficos

Bem-aventurados os mansos e pacíficos

Bem-aventurados os pobres de espírito

Bem-aventurados os puros de coração

Bem-aventurados os que são misericordiosos

Buscai e achareis

Caridade com os criminosos/Amai os vossos inimigos

Como aproveitar nossas capacidades? (2Co, 13:10)

Como encontrar o reino de Deus? (Mateus, 6:33)

Confiança em Deus: buscai e achareis, pedi e obtereis.

Dar de graça o que de graça receber ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 26)

Deixai vir a mim os pequeninos

Do pó vieste, ao pó retornarás (Gn, 3:19)

Do tamanho de um grão de mostarda

É necessário nascer de novo ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 4)

Estranha moral

Eu e o Pai somos um

Evangelho

Falsos cristos e falsos profetas ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 21)

Família de Betânia

Filho pródigo 
Fora da caridade não há salvação ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 15)

Há muitas moradas na casa de meu Pai

Honrai a vosso pai e a vossa mãe

Jesus e a samaritana

Jesus e Nicodemos

Marta e Maria

Meu reino não é deste mundo

Milagres do Evangelho

Muitos os chamados, poucos os escolhidos

Mulher adúltera



Mulher hemorroíssa

Mulher samaritana

Não ponhais a candeia embaixo do alqueire ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 24)

Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? (ICo, 5:6)

Não se pode servir a Deus e a Mamon ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 16)

Não separeis o que Deus juntou ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 22)

Não vim destruir a lei ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 1)

Não vim trazer a paz, mas a espada

Necessidade do escândalo 

Nem todos que dizem: “Senhor! Senhor!” entrarão no reino dos céus

Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 4)

O argueiro, a trave no olho e a indulgência: ensinamentos para uma vida melhor

O irmão do filho pródigo

O maior mandamento

O paralítico de Cafarnaum

Os dez leprosos

Os Evangelhos

Parábola da dracma perdida

Parábola da figueira que secou/estéril

Parábola da ovelha desgarrada

Parábola das dez virgens

Parábola do administrador/mordomo infiel

Parábola do amigo importuno

Parábola do bom samaritano

Parábola do credor incompassivo

Parábola do fariseu e do publicano

Parábola do festim de bodas

Parábola do filho pródigo

Parábola do joio e do trigo

Parábola do juiz iniquo

Parábola do mau rico

Parábola do rico insensato

Parábola do semeador

Parábola dos dois filhos

Parábola dos dois servos

Parábola dos talentos

Parábola dos trabalhadores da última hora

Paulo de Tarso e o livro "Atos dos apóstolos"

Pedi e obtereis ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 27)

Por que Jesus falava por parábolas?

Que a mão esquerda não saiba o que dá a direita ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 13)

Que fazeis de especial?

Quem são meus filhos, quem são meus pais?

Sede perfeitos

Sermão da montanha

Tende coragem, eu venci o mundo

Tu me amas?

Tudo me é licito, mas nem tudo me convém

Vaso escolhido

Verdadeira pureza. Mãos não lavadas ("O Evangelho segundo o Espiritismo", cap. 8, i. 8)

Vigiai e Orai



FILOSÓFICOS

(In)felicidade

A benção da vida

A cura real

A paz é meu abrigo

A vida

Aceitar-se

Amizade

Amor e egoísmo

Amor e mudança

Amor e paixão: qual a diferença?

Amor e perda

Amor e relacionamento

Arrependimento, culpa e perdão

As tribulações da vida ("Vinha de Luz", cap. 142)

Assertividade

Autoconhecimento e reforma íntima

Autoestima

Avareza

Bem viver para viver bem morrer

Bondade e humildade

Caridade

Castidade

Como usar melhor o tempo e a energia?

Companheirismo 

Competição

Condição da fé inabalável

Conhece-te a ti mesmo

Conhecimento Espírita: natureza e impacto

Conquista de si mesmo

Construindo a paz: qual o meu papel?

Controle dos instintos agressivos

Corpo são, mente sã

Corpo, aceitação, autoestima e Espiritismo

Criatividade

Cuidado com os excessos

Culpa e libertação

De onde eu vim? Pra onde vou?

De onde vem a felicidade?

Destino e responsabilidade

Deus e nós

Deus existe?

Diante de Deus

Diferença

Direito e liberdade

Discussão sobre o ateísmo

Discutindo a Relação (DR)

Do que você é capaz

Dor e prazer

Dores da alma

E eu com a política?



Ego

Egoísmo

Em busca da realização

Em que creem os que não creem?

Esforço, equilíbrio e conquista: passos para o progresso!

Espiritismo como filosofia

Espiritismo e a sociedade

Espiritismo e caridade

Espiritismo prático

Estamos sozinhos no Universo?

Estamos vivendo como cristãos?

Estar no mundo sem ser do mundo

Ética e comportamento

Ética e religião

Ética e valores

Ética política e ética religiosa

Evangelhoterapia e amorterapia

Família que tenho e família que quero

Fatalidade e livre arbítrio

Fé

Fé e Espiritismo

Felicidade 

Ferramentas para autodescobrimento

Filosofia e liberdade

Filosofia Espírita

Fim de ano ou um recomeço?

Formação e aquisição da identidade

Fragilidade humana

Fraternidade 

Frustrações e decepções

Fundamentalismo

Gratidão

Gula e preguiça

Hábitos

Higiene mental - como praticar

Honestidade

Humildade

Igualdade x desigualdade

Implicações morais e filosóficas da imortalidade da alma

Inveja e ira

Jesus à luz da psicologia profunda

Jesus e a ética do amor

Jesus salva?

Julgamento 

Leitura e evolução

Liberdade de pensar e liberdade de consciência

Liberdade: como usar?

Libertação do sofrimento

Lucidez

Luxúria

Mecanismos de defesa do ego



Mentira

Meu corpo, meu santuário  

Minha importância no mundo

Moralidade

Moralmente errado x socialmente aceito

Na conduta do Cristo

Necessário e supérfluo

Necessidade da calma

Nossa cruz

Nossas escolhas, nossas promessas, nossas realizações

Novo ano, novas metas!

Nunca desfalecer ("Fonte Viva", cap. 61)

O amor é a cura

O bem e o mal

O homem de bem

O jovem e o amor

O jovem e o trabalho no bem

O Natal em nós

O que "O Evangelho Segundo o Espiritismo" significa para mim?

O que é amar ao próximo?

O que fazemos dos ensinamentos de Jesus?

O que você faz para melhorar o mundo em que vive?

O sentido da vida

O ser e o ter na adolescência

O ser humano é naturalmente bom?

O ter e o ser

Obediência e resignação

Onde está o teu tesouro?

Onde esta sua fé

Orgulho e humildade

Orgulho, inveja e ciúme

Os tempos são chegados ("A Gênese", cap. 18)

Ousar com Cristo

Paciência

Paixões e egoísmo

Paradoxos do amor

Perdão

Perseverança

Por que as pessoas se casam?

Por que devo ir à mocidade?

Por que Jesus falava por parábolas?

Por que o diferente incomoda?

Por que sou espírita?

Prática e teoria

Prática espírita no dia a dia

Preguiça

Puritanismo x permissividade 

Quais os nossos talentos?

Qual é o meu Deus?

Quando a gente muda, o mundo muda com a gente

Quanto vale a tua fé?



Quem é o Cristo?

Quem eu sou? O que é ser espírita?

Quem sou eu?

Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus atos

Reencarnação: estou realmente aproveitando esta oportunidade?

Reflexões filosóficas

Reflexões sobre o pensamento

Reforma íntima

Reino de Deus - o que é e como encontrá-lo

Relação criador-criatura

Renasce agora

Renovação

Renovando atitudes

Responsabilidade

Riqueza

Saber viver

Saúde e Espiritismo

Ser espírita

Ser perfeito?

Solidão

Somos produtos do meio?

Temperança e diligência

Tempo

Ter bondade é ter coragem

Tolerância

Transformação pelo amor

Triunfo sobre o ego

Valor terapêutico do perdão

Valores morais

Verdade e sinceridade

Vícios e virtudes

Vícios morais I – sentimentos (orgulho, egoísmo, inveja)

Vícios morais II – condutas (práticas sexuais, traição, maledicência, gula) 

Vida em sociedade: convivência e respeito

Vida em sociedade: meio-ambiente e Espiritismo

Vingança

Vivendo o perdão

Vontade: como desenvolvê-la



LIVROS

A Bíblia

A Codificação Espírita – Allan Kardec e obras

A Gênese

Adolescência e vida (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco)

Amorterapia (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco)

Autodescobrimento: uma busca interior (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco)

Ave Cristo (Emmanuel/Chico Xavier)

Boa nova (Humberto de Campos/Chico Xavier)

Brasil: coração do mundo, pátria do Evangelho (Humberto de Campos/Chico Xavier)

E a vida continua (André Luiz/Chico Xavier)

Fonte viva (Emmanuel/Chico Xavier)

Jesus no lar (Neio Lúcio/Chico Xavier)

Loucura e obssessão (Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo Franco)

Luz do mundo  (Amélia Rodrigues/Divaldo Franco)

Memórias de um suicida (Camilo Cândido Botelho/Yvonne Pereira)

Missionários da luz (André Luiz/Chico Xavier)

No mundo maior (André Luiz/Chico Xavier)

Nosso lar (André Luiz/Chico Xavier)

Novo Testamento - organização e objetivos

O cético (O que é o Espiritismo)

O Céu e o Inferno

O Evangelho segundo o Espiritismo

O Livro dos Espíritos 

O Livro dos médiuns

O que é o Espiritismo

Obras póstumas: instruções ao movimento espírita

Obras póstumas: o caráter revisionista da obra

Obras póstumas: reflexões diversas

Paulo e Estêvão (Emmanuel/Chico Xavier)

Paulo e Estevão: a conversão do algoz (Emmanuel/Chico Xavier)

Paulo e Estêvão: a perseguição (Emmanuel/Chico Xavier)

Paulo e Estevão: as dificuldades do caminho (Emmanuel/Chico Xavier)

Paulo e Estevão: o trabalho de pregação (Emmanuel/Chico Xavier)

Pelos caminhos da mediunidade (Suely Caldas)

Renúncia (Emmanuel/Chico Xavier)

Ressurreição e vida! (León Tolstoi/Yvonne Pereira)

Sexo e obssessão (Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo Franco)

Transição planetária (Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo Franco)

Vida e sexo (Emmanuel/Chico Xavier)



PERSONALIDADES

Alcíone ("Renúncia", Emmanuel/Chico Xavier)

Allan Kardec

Allan Kardec e as obras da codificação Espírita

Allan Kardec: o professor e o codificador

André Luiz

Apóstolos menos conhecidos

Autores espirituais e quem os psicografa

Bezerra de Menezes

Chico Xavier

Eurípedes Barsanufo: educador e médium

Francisco de Assis

Gandhi
Grandes médiuns

Irmã Dulce

Irmão sol, irmã lua

Yvonne Pereira

Jesus – contexto histórico e político

Jesus (moralidade da mensagem, aspecto histórico, atemporalidade, divindade?)

Jó

Jó, Elias, Jonas

Joana D’arc

Joana de Cuza

Joanna de Ângelis

João Batista: o precursor do cristianismo

João Evangelista

Judas

León Denis
Lucas Evangelista

Madre Tereza de Calcutá

Manoel Philomeno de Miranda

Maomé 
Marcos Evangelista

Maria de Magdala

Maria, mãe de Jesus

Martin Luther King
Mateus Evangelista

Mulheres do Evangelho

Mulheres no Espiritismo

Nascimento e infância de Jesus

Paralítico de Kiev ("Ressureição e Vida!", León Tolstoi/Yvonne Pereira)

Paulo de Tarso

Pedro e João

Personalidades do Espiritismo (cientistas e filósofos)

Personalidades do Espiritismo no Brasil

Pôncio Pilatos

Profetas do Velho Testamento

Santo Agostinho

Simão Pedro

Sócrates e Platão

Tomé



Yvonne Pereira e suas obras

Zaqueu



RELIGIOSOS

A divindade e as religiões

Antecedentes do Cristianismo

Bíblia na visão espírita

Brasil e Espiritismo

Como começou o Espiritismo no Brasil

Conviver e trabalhar no centro espírita

Cristianismo e Espiritismo

Cristianismo primitivo

Culto do Evangelho no lar

Deus e as religiões

Diálogo inter-religioso

Espiritismo como religião

Espiritismo é a religião do futuro?

Espiritismo é religião?

Evangelho no lar

Fora da caridade há salvação?

Igreja medieval, os santos e as bruxas

Intolerância religiosa

Islamismo e Espiritismo

Jesus e nós

Juventude e religião

Milagres no sentido teológico e no Espiritismo

Moisés e os dez mandamentos

Natal com Jesus

No futuro o Espiritismo será a religião universal?

O "apocalipse" de outras culturas

O povo hebreu e sua missão

O sobrenatural e as religiões

Pai nosso – a oração

Pai, filho e Espírito santo

Páscoa

Pluralidade religiosa

Precursores do Espiritismo

Proselitismo

Religião e nós

Religião e religiosidade

Religiões cristãs 

Religiões orientais

Rituais e superstições

Sacrifício de animais, oferendas, santos e orixás: o que entendemos disso?

Sentir Deus – uma experiência de fé

Sete pecados capitais


