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Espiritismo: Estude e Viva 
Os Quatro Pilares da Educação



ORGANOGRAMA DO MOVIMENTO ESPÍRITA



Documentos Orientadores

Documentos da FEB estão disponíveis para downloads



Vídeo – Aprender a aprender

• Em dupla conversar sobre o vídeo ( 3 minutos).

• Ciclo de aprendizagem vivencial – CAV (30min)



• Jacques Delors/ UNESCO - Foi autor e
organizador do relatório para a UNESCO
da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, intitulado:
Educação, um Tesouro a descobrir
(1996), em que se exploram os Quatro
Pilares da Educação. Uma educação
direcionada para os quatro tipos
fundamentais de aprendizagem.



• Aprender a conhecer: 

Raciocínio lógico, 
compreensão, dedução 

e memória.

• “O Espiritismo 
proporcionará o 

“(...) Conhecimento 
das coisas, fazendo 
que o homem saiba 

donde vem para 
onde vai e porque 

está na Terra”. 

(Evangelho Segundo Espiritismo, 
cap. VI, item 4)



• Aprender a fazer: 

Refere-se 
essencialmente à 

formação da pessoa, 
consiste em aplicar, 
na prática, os seus 

conhecimentos 
teóricos.

• “Conhece-se 
a árvore 

pelo fruto”.

(Lucas, 6:44)



• Aprender a conviver: 

Atua no campo das 
atitudes e valores.

• “Dez homens 
unidos por um 
pensamento 

comum são mais 
fortes que cem que 
não se entendam”. 

(Allan Kardec, Obras Póstumas; 
construção do Espiritismo, item 

10)



• Aprender a ser:
Depende das outras 
três aprendizagens. 
A educação deve ter 

como finalidade o 
desenvolvimento 

intelectual e moral 
do individuo.

• “O verdadeiro 
homem de bem, é 
o que cumpre a lei 

de justiça, de 
amor e de 

caridade, na sua 
maior pureza.”

(Allan Kardec, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, 

cap. 17 item 3)



Vivência

• Dividir em 4 ou 8 grupos
• GRUPO 1 – APRENDER A CONHECER
• GRUPO 2 – APRENDER A FAZER
• GRUPO 3 – APRENDER A CONVIVER
• GRUPO 4 – APRENDER A SER
• Dar a cada um dos grupos a máxima do Cristo 

que representa o seu pilar. Pedir que conversem 
sobre o tema e relacionem com a ação do 
facilitador.

• Apresentar ao grande grupo.





Os Quatro 
Pilares da 
Educação

Ação do facilitador
Estude e viva

Máxima de 
Jesus

Aprender a 
conhecer

Aprender a 
fazer

Quem aspira entesourar os 
valores da própria 

emancipação íntima à frente 
do Universo e da Vida, deve 

e precisa estudar. 

(Mensagem - Escola da Alma)

“Conhecereis a 
verdade e ela 
vos libertará.”

(Jo 8:32)

Todos influenciamos 
positivamente com o 

magnetismo da atitude.

(cap. 39 – Mimetismo e definição)

“...Faze isso e 
viverás.” 
(Lc 10:28)



Os Quatro 
Pilares da 
Educação

Ação do facilitador
Estude e viva

Máxima de 
Jesus

Aprender a 
conviver

Aprender a 
ser

Solidariedade e cooperação, 
entendimento e concórdia, 

amor a deslocar-se da 
teoria para erguer-se na 

vida prática.

(cap. 32 –Em torno da regra áurea)

...respeite tudo, ame a 
todos e confie sempre 
na vitória do bem[...]

(cap.24 – Respeite tudo)

“Fazei aos outros 
o que gostaríeis 

que eles vos 
fizessem.” 

(Mt 5:48)

“Sede 
Perfeitos...”

(Mt 5:48)



O Facilitador Servidor

• A liderança é a 
competência de 

influenciar pessoas para 
trabalharem 

entusiasticamente, 
visando a atingir 

objetivos comuns, 
inspirando confiança por 
meio da força do caráter 

e do amor.  
( O líder Espírita, cap. 1 – Liderança e 

alguns conceitos)



Liderança segundo Jesus

• Nada impõe

• A ninguém constrange.

• Não usa de condicionamentos por 
respeitar o livre arbítrio do outro.

• Não julga,

• Não condena

• Não se deixa seduzir pela fama.



Liderança segundo Jesus

• Não alardeia poderes

• Não dá “show”, é direto e profundo, sem 
estardalhaço.

• Não utiliza ou permite discussões estéreis.

• Não repousa indevidamente.

• Não faz autodefesa.

• Não nega o próprio testemunho, pois vive 
o que prega.



Refletindo sobre as relações 
interpessoais nos grupos de estudo

• Dinâmica



• Jesus atua em conjunto, apesar de
Sua grandeza espiritual.

• Jesus constitui um grupo de
trabalho com pessoas diferentes.

(Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, Sandra Borba,
CAP. 6 – REFLETINDO SOBRE JESUS, OS RECURSOS HUMANOS
E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS)



• A unidade do grupo se dá em torno
do objetivo comum.

• Jesus respeita a individualidade que
não mais se harmoniza com o objetivo
comum do grupo.

(Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, Sandra Borba, CAP. 6
– REFLETINDO SOBRE JESUS, OS RECURSOS HUMANOS E AS
RELAÇÕES INTERPESSOAIS)



• O Mestre divide tarefas e amplia
gradativamente Seu grupo de trabalho.

• Como líder, Jesus trabalha a autoestima do
grupo, buscando manter sua motivação
interna.

• Como líder, Jesus não se coloca afastado ou
superior ao grupo, mas nele Se engaja,
concretizando a ideia de conjunto.



• Jesus estabelece um critério para
reconhecimento interno do grupo, no campo das
relações interpessoais.

• Jesus estabelece um critério para os que estão
fora reconhecerem Seus discípulos.

• Os grupos são indivíduos coletivos que devem 
viver em paz, como os indivíduos, se, realmente, 
são espíritas. Eles são os batalhões da grande 
falange.



• [...] Aqui na Terra, onde ninguém é
infalível, a indulgência recíproca é
uma consequência do princípio da
caridade que nos leva a agir para com
os outros como quereríamos que os
outros agissem para conosco.

(Allan Kardec, Viagem Espírita em 1862, cap. Discurso
pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e
Bourdeaux – III)



Bibliografia



Material de Apoio

• FEB

• Febtv - youtube

• FERGS

• FEP

• Kardecpedia

• Youtube go

• Site da FERGS

• Material da área 
disponível.

• Endereço da área no 
site.



Site da FERGS
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