
 
 
 

 
 
 
 
I – Dos Objetivos do Curso 

Trata-se de um curso informativo sobre a Doutrina Espírita, seu histórico e 
princípios básicos. Seu programa é rápido, de natureza simples e objetiva, buscando 
uniformizar conceitos em relação ao espiritismo. 

Tem ainda a finalidade de preparar os alunos para o ingresso nas Escolas de 
Aprendizes do Evangelho. Por esta razão, no final do curso, envia-se uma nova ficha de 
matrícula com informações detalhadas sobre a Escola de Aprendizes, quando se pode 
optar por sua realização. 
 
 
II – Da Duração 
 A duração do curso será de aproximadamente cinco meses e meio, através de um 
programa de 17 aulas semanais.   
 
 
III – Das Inscrições 
 Podem participar do Curso Básico jovens após 18 anos (*), e adultos interessados 
em conhecer os aspectos fundamentais da Doutrina Espírita. As inscrições estão sempre 
abertas ao público, em qualquer Casa Espírita integrada à Aliança Espírita Evangélica por 
todo o país e em alguns pontos do Exterior. 
 Este curso é ainda realizado à distância, quando os interessados residem em 
localidades onde não há Casas Integradas à Aliança, ou por razões alheias à sua vontade 
não possam freqüentar o curso em sala de aula, mesmo que tenha casa integrada à 
Aliança em sua cidade, nestes casos devem ser relatados com detalhes, sobre os motivos 
que o impeçam de freqüentar os cursos, os quais serão avaliados pela equipe de 
trabalho. 
(*) Para jovens com menos de 18 anos, recomenda-se que sejam encaminhados às 
Mocidades Espíritas. 
 
 
IV – Do Material e  Custas 
 O Curso não é cobrado, as únicas despesas serão, a aquisição do livro 
“Entendendo o Espiritismo” da Editora Aliança, e a postagem de retorno das tarefas que o 
aluno enviará ao coordenador do Curso. 
 O citado livro (Entendendo o Espiritismo), pode ser obtido das seguintes formas: 
Em livrarias próximas do aluno, livrarias que atendam por reembolso postal, ou solicitar 
empréstimo junto a Bibliotecas Públicas, Bibliotecas de Centros Espíritas ou a amigos que 
o possuam. 
 
OBS: Em caso de dificuldades para a obtenção do livro, ou de recursos financeiros, 
sugerimos buscar auxílio junto ao Coordenador do Curso. 
 
 
V – Da  Matrícula 
 Segue anexa uma ficha de matrícula que deve ser preenchida e devolvida no prazo 
solicitado, para ser analisada e aprovada pela direção do Curso. 
    Direção do Curso Básico de Espiritismo à Distância 

CURSO BÁSICO DE ESPIRITISMO À DISTÂNCIA 

BOLETIM INFORMATIVO 




