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Edição Revista e Atualizada  

 
Considerando que o ESDE tem sido um excelente instrumento pedagógico para a divulgação do 
Espiritismo, como afirma Bezerra na entrevista: “Os Espíritos respondem”, publicada na Revista 
Reformador de abril/2018, é natural que passe por revisão periódica com adequações.   
  
A equipe da Área do Estudo do Espiritismo – AEE, do Conselho Federativo Nacional CFN/FEB, em 
parceria com as 27 Federativas Estaduais, efetuou revisão dos Tomos do ESDE, atendendo às soli-
citações de revisão e melhorias nas apostilas. O processo iniciou com a coleta de sugestões junto 
às Federativas, até a revisão e análise dos ajustes no ciclo das Comissões Regionais CFN/FEB, sendo 
o documento final encaminhado e aprovado na última Reunião Ordinária do Conselho, em novem-
bro de 2019. 
 
ALTERAÇÕES REALIZADAS 
No novo programa foram inseridas citações evangélicas pertinentes aos temas dos módulos e fei-
tos os seguintes ajustes, sem prejuízo do conteúdo: 
 
TOMO I: 
a) alteração na sequência dos módulos; 
b) inclusão do módulo Movimento Espírita; 
c) exclusão dos módulos Lei Divina e Natural e Lei de Adoração; 
d) ajustes em alguns roteiros; 
e) atualização de terminologias; 
f) sugestões de atividades; 
g) inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro; 
h) inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. 
 
TOMO II: 
a) inclusão dos módulos Lei Divina e Natural e Lei de Adoração; 
b) atualização de terminologias; 
c) sugestões de atividades; 
d) inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro; 
e) inclusão do roteiro Valorização e sustentação da vida (módulo XIV, roteiro 5); 



f) inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias. 
  
TOMO ÚNICO: 
a) exclusão do módulo Movimento Espírita; 
b) atualização de terminologias; 
c) sugestões de atividades; 
d) inclusão de reflexão individual ao término do estudo de cada roteiro. 
h) inclusão de orientações pedagógico-doutrinárias 
 
ORIENTAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS APOSTILAS 
a) A Instituição deverá optar pela mudança quando achar mais oportuno, não havendo necessi-
dade de adoção imediata das novas apostilas. 
b) No entanto, quando fizer a opção pela mudança, deverá realizá-la de forma gradativa, implan-
tando inicialmente a apostila do Tomo I no primeiro ano (ou ciclo de estudo), o Tomo II no ano 
seguinte e, por fim, o Tomo Único. 
c) Os participantes que tenham iniciado o estudo na apostila antiga deverão realizar todas as eta-
pas do ESDE pelas apostilas antigas, pois ocorreram supressões de conteúdos e os mesmos foram 
alocados em outro Tomo.  
d) Da mesma forma, o grupo que iniciar o estudo no novo material deverá realizar todas as etapas 
nas novas apostilas. 
e) Como houve redistribuição dos conteúdos entre os Tomos, se houver mesclagem entre as apos-
tilas novas e antigas, possivelmente haverá repetição na aplicação dos roteiros e /ou exclusão de 
conteúdo. 
 
DISPONIBILIZAÇÃO DAS NOVAS APOSTILAS 
A Editora FEB está tomando providências para que a nova apostila impressa do Tomo I seja dispo-
nibilizada a partir do início do mês de março de 2020. As demais apostilas serão disponibilizadas 
gradativamente.  
  
Finalizando as orientações para a rede federativa do Rio Grande do Sul, reportamo-nos à seguinte 
reflexão:  
“Assim como Jesus, em sua caminhada evangélica e evangelizadora, a casa espírita, através dos 
grupos de estudo do espiritismo, tem como tarefa principal acolher amorosamente os partici-
pantes e buscar através desses momentos, estimular um novo sentido à existência corpórea e 
incorpórea. Portanto, a proposta do Estudo do Espiritismo nas nossas instituições visa libertar 
consciências e a transformação moral, caminho seguro para a vivência mais fraterna da Huma-
nidade...” 

(Estude e Viva o Espiritismo, IN.: A Reencarnação, nº 456/2019) 
 

 
A Diretoria Executiva da Fergs 


