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I – Dos Objetivos da Escola   

Trata-se de um programa organizado para proporcionar a vivência do Cristianismo 
como proposta essencial de aperfeiçoamento moral da Humanidade através da Reforma 
Íntima do ser. Busca a renovação do homem em seus sentimentos, pensamentos e 
atitudes, proporcionando-lhe experiências de verdadeiro autoconhecimento e 
despertamento de seus ideais divinos.  
 Não se trata de um curso como habitualmente se entende a partir da palavra 
“Escola”, mas sim um processo de iniciação Espiritual baseado no Evangelho de Jesus, 
entendido como a forma mais pura de vivenciar a proposta religiosa do Espiritismo para a 
Humanidade.   
 
 
II – Da Duração   
 A Escola de Aprendizes do Evangelho segundo o Espiritismo, terá a duração 
mínima de dois anos e seis meses.   
 
 
III – Das Inscrições  

Os interessados, devem ter a idade mínima de 18 anos (*).  
As aulas são ministradas em diversos dias, horários e em qualquer casa integrada 

à Aliança Espírita Evangélica, 
Esta Escola é realizada também à distância, quando os interessados residem em 

localidades onde não há Casas Integradas à Aliança, ou por razões alheias à sua 
vontade. Estes casos devem ser relatados com detalhes, sobre os motivos que o impede. 
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 Funcionamento e Frequência 
 As aulas da Escola serão ministradas, através de exercícios, informações e temas 
enviados pela direção da Escola ao aluno. E devolvidas ao dirigente  para a devida 
correção, sendo logo devolvidas, juntamente com outras novas tarefas, recomenda-se 
que sejam devidamente arquivadas. As dúvidas do aluno, serão esclarecidas com 
indicações bibliográficas, para melhores informações ou através de respostas do diri 
gente.  
 A frequência do Aluno, será computada através da entrega de tarefas, com datas 
previstas.   
 O trabalho da Escola de Aprendizes do Evangelho é inteiramente gratuito, porém 
quando por correspondência, não podemos nos furtar a despesas imediatas de aquisição 
de livros, de xerox dos exercícios, e ou, textos para estudo e despesas com a  postagem.   
           O envio pode ser por postagem em correio comum  ou por e-mail. 
 A forma de pagamento dependerá de um entendimento entre a equipe de trabalho 
e o aluno.   
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V – Do Material e  Custas 
 O Curso é oferecido gratuitamente, pois todo esse trabalho é feito de forma 
voluntária, sem qualquer intenção de lucro, somente a divulgação dos ensinamentos de 
Jesus, através da visão Espírita, Por isso mesmo, os dirigentes podem solicitar uma 
pequena contribuição para as despesas de xerox e correio. Contribuição essa que 
embora seja simbólica, auxilia na manutenção dessa Escola.  

Utilizaremos os livros “Inciação Espírita”,  “O Redentor” ambos da Editora Aliança, 
e “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro do Espíritos” de autoria de Allan 
Kardec, editados por várias editoras. 
 Os livros citados poderão ser obtidos das seguintes formas: Em livrarias próximas 
do aluno, livrarias que atendam por reembolso postal ou pela Internet, ou ainda solicitar 
empréstimo junto a Bibliotecas Públicas, Bibliotecas de Centros Espíritas ou a amigos que 
o possuam. 
 O Livro “Iniciação Espírita” e “O Evangelho segundo o Espiritismo”, serão utilizados 
durante todo o curso; O livro “O Redentor”, será utilizado a partir do quarto mês e durante 
dez meses; “O Livros dos Espíritos”, será utilizado no final da Escola. Portanto não há 
necessidade de adquirir todos os livros de uma vez. 
 
OBS: Em caso de dificuldades para a obtenção do livro, ou de recursos financeiros, sugeri 
mos buscar auxílio junto ao Dirigente da Escola de Aprendizes. Não permita que qualquer 
dificuldade de ordem material o impeça de fazer a Escola. 
 
 
VI – Da Participação Ativa e  Avaliação  
 Durante a Escola, receberá tratamento espiritual, à distância, se necessário.  
 Serão realizadas avaliações periódicas para verificar se o aluno está em condições 
de cursar o período seguinte (estas avaliações envolvem o cumprimento das tarefas pelo 
aluno, observações e análises do Dirigente da Escola,e exame espiritual). 
 Sinta-se a vontade para qualquer esclarecimento de que necessitar. Esteja 
confiante que estamos formando nesses momentos laços de amizade e fraternidade. 
Pedimos a Jesus que ilumine e guie nossos passos nesta caminhada. 
 A equipe de trabalhadores se reúne semanalmente. Pedimos que, durante o 
horário especificado pelo dirigente, esteja em sintonia com a Escola e se possível que 
realize uma prece. 
 Solicitamos que marque dia e horário que lhe seja mais conveniente, para todas as 
semanas fazer os estudos e responder aos exercícios. Iniciando com uma prece e 
encerrando com vibrações pelo Universo. Esta Disciplina visa o melhor aproveitamento do 
estudo e uma sustentação efetiva durante a Escola. 
 
 
VII – 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 da Escola de Aprendizes do Evangelho à Distância 




