INTRODUÇÃO
CAMINHOS PARA O ESTUDO é uma orientação às
Casas Espíritas para abertura de grupos de estudo do Espiritismo, que surgiu após análise do mapeamento realizado
pela FEEES em 2018 e que detectou a ausência de grupos de
estudo e da Área de Estudo do Espiritismo (AEE) em várias
Casas.
Através de perguntas e respostas, o material pretende
apontar alguns caminhos para que o estudo da Doutrina esteja presente em todas as instituições do Movimento Espírito-santense.
Apresentamos, também, documentos orientadores
oferecidos pela Federação Espírita Brasileira (FEB) como
exemplo de grupos de estudo que podem ser abertos nas
Casas Espíritas.
O conteúdo compartilhado está apresentado de forma objetiva e resumida para facilitar um primeiro contato
do trabalhador com as atividades da AEE e, tudo pode ser
consultado com maior riqueza e profundidade no manual
de Orientação para Área de Estudo do Espiritismo da FEB.

DOCUMENTOS
ORIENTADORES
DA FEB
Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo
(OAEE): manual com descrição do que é a AEE, sua proposta para o Movimento Espírita e como implantá-la em sua
Casa Espírita. https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Orienta.pdf.
Introdução ao Estudo do Espiritismo (IEE): manual de
orientação para implantação, acompanhamento e manutenção de grupo de estudo destinado aos que se iniciam
no conhecimento da Doutrina Espírita. http://www.febnet.
org.br/portal/wp-content/uploads/2020/05/WEB-Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-estudo-do-Espiritismo-Estudoda-Obra-B%C3%A1sica.pdf.
Estudo da Obra Básica (EOB): manual composto por
várias propostas de metodologia de estudo das obras da
Codificação do Espiritismo, destinado a todos os interessados em estudar, em conjunto, O Livro dos Espíritos, O Livro
dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e
o Inferno e A Gênese. http://www.febnet.org.br/portal/wpcontent/uploads/2020/05/WEB-Introdu%C3%A7%C3%A3o
-ao-estudo-do-Espiritismo-Estudo-da-Obra-B%C3%A1sica.
pdf.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE): organizado em 3 tomos, o ESDE é um programa de estudo
metódico do Espiritismo, fundamentado na Codificação Espírita e nas obras subsidiárias, que conta com metodologia
pautada na mediação dialógica. https://www.febnet.org.br/
portal/2019/07/04/estudos/.
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE): organizado em 5 livros, o EADE é um programa de estudo que
tem como proposta enfatizar o tríplice aspecto da Doutrina
Espírita, estudado de forma mais ampla nos estudos de formação básica, usuais na casa espírita. https://www.febnet.
org.br/portal/2019/07/04/estudo-aprofundado-da-doutrina
-espirita-eade/.
O Evangelho Redivivo (ER): organizado em 9 livros, o
programa O Evangelho Redivivo é uma proposta de estudo
sistematizado e sequencial dos 27 textos que compõem o
Novo Testamento – do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse de João –, à luz dos ensinamentos da Doutrina Espírita. https://www.febnet.org.br/portal/2020/05/05/evangelho-redivivo/.

CONCLUSÃO
“É impraticável o aprimoramento das almas, sem
educação, e a educação exige legiões de cooperadores.”
(Emmanuel, Pão Nosso, 173)
Venha percorrer este caminho junto com a gente e
faça parte do Interage AEE, uma rede de apoio e comunicação, onde participam facilitadores e monitores de grupos de
estudo do Espiritismo e coordenadores das AEE das Casas
Espíritas.
Lembre-se de sempre estar em contato com a AEE/
FEEES: aee@feees.org.br

