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A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Evangelho Segundo o Espiritismo – capítulo XX, 
item 4 – Os Trabalhadores de Última Hora – Missão 
dos espíritas – Erasto (Paris, 1863.)

• Não escutais já o ruído da tempestade que há de 
arrebatar o velho mundo e abismar no nada o 
conjunto das iniquidades terrenas? Ah! bendizei o 
Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua 
soberana justiça e que, novos apóstolos da crença 
revelada pelas proféticas vozes superiores, ides 
pregar o novo dogma da reencarnação e da 
elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, 
bem ou mal, suas missões e suportado suas provas 
terrestres.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Não mais vos assusteis! As línguas de fogo 
estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros 
adeptos do Espiritismo!... sois os escolhidos 
de Deus! Ide e pregai a palavra divina. É 
chegada a hora em que deveis sacrificar à sua 
propagação os vossos hábitos, os vossos 
trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e 
pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. 
Certamente falareis a criaturas que não 
quererão escutar a voz de Deus, porque essa 
voz as exorta incessantemente à abnegação.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Pregareis o desinteresse aos avaros, a 
abstinência aos dissolutos, a mansidão aos 
tiranos domésticos, como aos déspotas! 
Palavras perdidas, eu o sei; mas não 
importa. Faz-se mister regueis com os 
vossos suores o terreno onde tendes de 
semear, porquanto ele não frutificará e não 
produzirá senão sob os reiterados golpes 
da enxada e da charrua evangélicas. Ide e 
pregai!



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ó todos vós, homens de boa-fé, conscientes 
da vossa inferioridade em face dos mundos 
disseminados pelo infinito!... lançai-vos em 
cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e 
proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que 
cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia! 
Homens simples e ignorantes, vossas línguas 
se soltarão e falareis como nenhum orador 
fala. Ide e pregai, que as populações atentas 
recolherão ditosas as vossas palavras de 
consolação, de fraternidade, de esperança e de 
paz.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Que importam as emboscadas que vos armem 
pelo caminho! Somente lobos caem em 
armadilhas para lobos, porquanto o pastor 
saberá defender suas ovelhas das fogueiras 
imoladoras.

• Ide, homens, que, grandes diante de Deus, 
mais ditosos do que Tomé, credes sem 
fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da 
mediunidade, mesmo quando não tenhais 
conseguido obtê-los por vós mesmos; ide, o 
Espírito de Deus vos conduz.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Marcha, pois, avante, falange imponente 
pela tua fé! Diante de ti os grandes 
batalhões dos incrédulos se dissiparão, 
como a bruma da manhã aos primeiros 
raios do Sol nascente.

• A fé é a virtude que desloca montanhas, 
disse Jesus. Todavia, mais pesados do que 
as maiores montanhas, jazem depositados 
nos corações dos homens a impureza e 
todos os vícios que derivam da impureza. 



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Parti, então, cheios de coragem, para 
removerdes essa montanha de iniquidades 
que as futuras gerações só deverão conhecer 
como lenda, do mesmo modo que vós, que 
só muito imperfeitamente conheceis os 
tempos que antecederam a civilização pagã.

• Sim, em todos os pontos do Globo vão 
produzir-se as subversões morais e 
filosóficas aproxima-se a hora em que a luz 
divina se espargirá sobre os dois mundos.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ide, pois, e levai a palavra divina: aos 
grandes que a desprezarão, aos eruditos que 
exigirão provas, aos pequenos e simples que 
a aceitarão; porque, principalmente entre os 
mártires do trabalho, desta provação terrena, 
encontrareis fervor e fé. Ide; estes receberão, 
com hinos de gratidão e louvores a Deus, a 
santa consolação que lhes levareis, e 
baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas 
aflições que a Terra lhes destina.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Arme-se a vossa falange de decisão e 
coragem! Mãos à obra! o arado está pronto; 
a terra espera; arai!

• Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que 
Ele vos confiou; mas, atenção! entre os 
chamados para o Espiritismo muitos se 
transviaram; reparai, pois, vosso caminho e 
segui a verdade.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Pergunta. - Se, entre os 
chamados para o Espiritismo, 
muitos se transviaram, quais os 
sinais pelos quais 
reconheceremos os que se 
acham no bom caminho?



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Resposta. - Reconhecê-los-eis pelos princípios da 
verdadeira caridade que eles ensinarão e 
praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de 
aflitos a que levem consolo; reconhecê-los-eis 
pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, 
pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-eis, 
finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque 
Deus quer o triunfo de Sua lei; os que seguem Sua 
lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a 
vitória; mas Ele destruirá aqueles que falseiam o 
espírito dessa lei e fazem dela degrau para 
contentar sua vaidade e sua ambição. 



EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• “Pregareis o desinteresse aos avaros, a 
abstinência aos dissolutos, a mansidão 
aos tiranos domésticos, como aos 
déspotas! Palavras perdidas, eu o sei; 
mas não importa. Faz-se mister regueis
com os vossos suores o terreno onde 
tendes de semear, porquanto ele não 
frutificará e não produzirá senão sob os 
reiterados golpes da enxada e da 
charrua evangélicas. Ide e pregai!



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• “Arme-se a vossa falange 
de decisão e coragem! 
Mãos à obra! o arado está 
pronto; a terra espera; 
arai!”



ATENDIMENTO ESPIRITUAL: 
SEMEADURA DE AMOR

• A orientação de Erasto faz-nos refletir 
que a Exposição Doutrinária Espírita, 
como todo trabalho do Bem, é uma 
semeadura de amor. É fundamental 
sempre lembrar da Parábola do 
Semeador de Jesus para que 
estejamos realizando a exposição 
como um semeador das sementes de 
amor. 

• Estudemos a parábola: 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• MATEUS, cap. 13, vv. 3 a 9:
• Eis que o semeador saiu a 

semear.
• E, quando semeava, uma parte 

da semente caiu ao pé do 
caminho, e vieram as aves e 
comeram-na;



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• e outra parte caiu em 
pedregais, onde não havia 
terra bastante, e logo 
nasceu, porque não tinha 
terra funda. Mas, vindo o sol, 
queimou-se e secou-se, 
porque não tinha raiz.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• E outra caiu entre espinhos, e 
os espinhos cresceram e 
sufocaram-na.

• E outra caiu em boa terra e deu 
fruto: um, a cem, outro, a 
sessenta, e outro, a trinta.

• Quem tem ouvidos para ouvir, 
que ouça.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

•Por que Jesus 
usou essa imagem 
de um semeador 
tão descuidado?



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Porque na verdade ele não é 
um semeador qualquer, esse 
semeador de Jesus não é 
um agricultor, mas 
representa todo aquele que 
semeia as sementes de amor 
no coração do seu próximo.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

•Jesus chama a 
atenção, não para o 
semeador em si, mas 
para o tipo de terreno 
em que a semente cai. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Os diferentes tipos de terreno 
simbolizam diferentes perfis 
psicológicos de pessoas na 
sociedade. Temos seis perfis na 
parábola: beira do caminho, 
pedregal, espinheiro e três 
perfis de boa terra que 
produzem 30, 60 e 100. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Em nossa sociedade temos 
pessoas que se comportam como 
se estivessem à beira do caminho. 
Essas pessoas permanecem na 
periferia da vida e vivem de 
maneira superficial, sem 
comprometimento com a própria 
vida. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

•Estão muito distantes 
da verdade libertadora 
e vivem como 
autômatos, distantes 
do real sentido da vida. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• À beira do caminho é uma metáfora 
sobre as pessoas que ainda estão 
na superficialidade. Estão “à beira 
do caminho”. São aquelas pessoas 
que não são nem boas, nem más, 
estão muito superficiais, ainda. A 
semente cai, mas não tem como 
germinar, naquele momento. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Os pedregais com pouca terra, 
aonde a semente cresce rapidamente 
e logo morre, queimada pelo sol, 
simbolizam aqueles que se 
empolgam com a possibilidade de 
evoluírem, mas logo se desmotivam. 
Já reconhecem a verdade, mas ainda 
não querem se comprometer com 
ela. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Os que estão no movimento de 
pedregal são aqueles que já têm 
um indício de despertar para o 
bem, para o bom, para o belo, mas 
a terra ainda é pouca. Como é 
pouca, tem mais pedra do que 
terra, a semente cresce rápido, 
mas logo é crestada pelo sol. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• As pessoas semelhantes aos 
espinheiros são as que, por mais que 
as sementes amorosas caiam sobre 
elas as sufocam sob o peso dos 
sentimentos egoicos, tais como o 
orgulho, o egoísmo, a vaidade, a 
presunção, como se a vida não fosse 
uma dádiva divina para a sua própria 
evolução. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• A pessoa que está no perfil 
espinheiro é aquela que, ao 
receber a semente de amor a 
sufoca, com a rebeldia do 
desamor. É o perfil de pessoa 
que está ainda cultivando o 
desamor pelo desamor.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• É diferente dos dois 
primeiros, porque um deles 
está na superficialidade, nem 
bem, nem mal. O outro já tem 
a propensão ao bem, mas é 
um bem muito fugaz. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• O espinheiro é o perfil 
daquele que sufoca o amor, a 
partir do desamor. São os 
francamente materialistas 
que produzem o mal para o 
próximo.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Essas pessoas sufocam as 
verdades dentro de si mesmas 
e, normalmente, enveredam por 
caminhos que produzem muito 
sofrimento para os outros e 
para si mesmas, o qual estará, 
posteriormente, transformando-
as.



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Temos os que já estão como a boa 
terra, simbolizando aqueles que já 
buscam um sentido para a própria 
vida, que a vêem como uma dádiva 
divina para sua evolução. Buscam 
a verdade libertadora, com o 
objetivo de revolver a terra, a fim 
de produzirem de acordo com a 
sua fertilidade. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Uns produzem trinta, 
representando aqueles que 
iniciaram um processo de 
fertilização da própria existência. 
Já estiveram em outros perfis e, 
graças à dor que esses perfis 
geraram, essas pessoas resolvem 
aceitar o amor divino e a produzir 
amor em si mesmas. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Outros produzem sessenta, 
representando aqueles que 
já estão em situação 
mediana. Despertaram há 
mais tempo e utilizam a 
verdade para transformar as 
suas vidas, para melhor. 



EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA:
SEMEADURA DE AMOR

• Outros produzem cem, cuja 
representatividade assenta-se 
na fidelidade à verdade. Têm as 
suas vidas repletas de sentido, 
com excelente qualidade, e 
utilizam todos os recursos para 
viver o Ser que eles são, em 
comunhão plena com Deus. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Tomando os símbolos da 
parábola existem duas 
grandes tarefas para o 
trabalhador da Exposição 
Doutrinária Espírita realizar, 
quais são elas?



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• 1 – O trabalho de fertilizar o 
próprio coração, a partir do 
exercício do amor, para que 
possa se tornar a boa terra, onde 
a semente do amor vai produzir 
os seus frutos. Somente após 
essa fertilização é que ele terá as 
sementes para poder semear nos 
diferentes terrenos.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• 2 – Semear as sementes de 
amor em todos os tipos de 
terrenos: beira do caminho, 
pedregal, espinheiro e boa 
terra, utilizando da Exposição 
Doutrinária realizada com 
carinho e devoção.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Do ponto de vista espiritual  as 
sementes de amor são tudo aquilo que 
dão sentido à vida, tais como a 
mudança de nós mesmos para melhor, 
um exemplo de uma postura ética, 
uma ação para o bem social em favor 
de um mundo melhor, uma oração, um 
bom pensamento, um sentimento 
nobre, uma orientação que damos 
individual ou coletivamente, etc.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Todas essas ações são 
sementes de amor 
imperecíveis caindo por 
todos os terrenos, 
estimulando-os a se 
fertilizarem.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• A Exposição Doutrinária Espírita realizada 
em nome do Bem Maior, funciona como 
sementes de amor  que caem nos 
diferentes terrenos e, independentemente 
da condição em que se encontra o terreno, 
ficarão aguardando o momento de 
germinar. 

• Ao mesmo tempo que o processo 
sistemático de exposição das verdades 
evangélicas funcionarão como o arado no 
terreno infértil como diz Erasto.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• No trabalho de Exposição 
Doutrinária Espírita que tipo 
de desafios encontraremos 
entre aqueles que vem para 
ouvir as nossas exposições, 
no que tange aos perfis de 
terrenos?



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• O trabalhador do Bem em 
qualquer área de atuação, 
especialmente na Exposição 
Doutrinária Espírita, estará 
sendo convidado a ser um 
semeador e não um 
colhedor.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• De quem dependerá a 
mudança dos três perfis 
inferiores para os perfis da 
“boa terra”? Do semeador 
ou da própria pessoa de 
determinado perfil? 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Dependerá da vontade da pessoa. 
Por isso o semeador não é um 
semeador qualquer. Ele não é um 
colhedor que precisa semear 
apenas na boa terra. O semeador 
somente tem o compromisso de 
semear, não de transformar a beira 
do caminho, o pedregal e o 
espinheiro em terra fértil. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Cabe ao expositor espírita, ao 
mesmo tempo que fertiliza o 
próprio coração, semear as 
sementes de amor, de acordo com 
as suas possibilidades, sem ter a 
pretensão de transformar o outro, 
mas apenas de servir de 
instrumento para que este possa 
vir a se transformar por si mesmo. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• É importante lembrar que o 
nosso propósito existencial não 
é o de mudar os outros, ou o 
planeta, mas o de nos 
autoencontrarmos 
desenvolvendo o “Reino de 
Deus” dentro de nós mesmos. É 
esse o nosso objetivo primordial. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ao realizar esse objetivo 
somos convidados a agir 
como os semeadores, no 
esforço de mudança 
coletiva rumo à 
Espiritualidade Maior.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Cabe a cada um de nós 
vitalizarmos o poder real que 
existe em nós, a fim de 
entrarmos em um processo 
consciencial de eternidade, 
da vida não circunscrita, mas 
da Vida com “v” maiúsculo. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Quando vemos a Vida dessa maneira, 
percebemos que este momento aqui é 
mínimo, diante da eternidade. Porém, 
nesse mínimo, somos convidados a 
fazer o máximo que podemos. E aí as 
coisas acontecem não da forma como 
desejaríamos, mas da forma como é 
possível acontecer, tanto conosco, 
quanto com as demais pessoas.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Para agirmos como Semeadores 
de Amor é importante lembrar 
sempre a parte referente à Oração 
“Pai-Nosso” em que Jesus fala 
“[...]Seja feita a Vossa vontade”. 

• Qual é a vontade de Deus para 
todos nós? 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Nossa evolução. Que 
melhoremos e sejamos 
plenamente felizes. Essa 
vontade de Deus é idêntica 
para todos os Seus filhos, 
todas as Suas criaturas.



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ele criou leis que vão nos levar até 
lá, custe o que custar. Essas leis 
são inexoráveis. Não temos como 
fugir desse caminho, contudo 
temos o poder de evoluir por nós 
mesmos. O outro evolui por ele 
mesmo. Cada um tem o seu 
momento de despertar e seguir o 
seu caminho. 



APLICAÇÃO DA PARÁBOLA DO SEMEADOR 
NA EXPOSIÇÃO DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• O expositor espírita  é convidado a 
evoluir por si mesmo, tornando-se 
exemplo da “boa terra”, ao mesmo 
tempo que semeia no coração de 
todos aqueles que buscarem 
assistir as suas exposições 
doutrinária independentemente de 
qual perfil esteja. 
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