
ATIVIDADES REALIZADAS

2018-2019



FÓRUM DE 
PESQUISA

Duas edições

2018 (Auditório da OAB)

2019 (IPTSP /UFG)

 Formato

mesas redondas, GTs (comunicações 
científicas), palestras

Abril/2020 – Fórum como parte do 
Congresso Internacional de Ciências 
da Religião

Objetivos:

Incentivar e divulgar as 
pesquisas sobre espiritismo 
na área das ciências 
humanas e sociais

Público: 

pesquisadores e 
interessados no aspecto 
científico do espiritismo



PUBLICAÇÕES

Objetivo

Dar visibilidade e fazer 

circular o conhecimento 

produzido pelos 

pesquisadores

Público

Acadêmicos e 

interessados no aspecto 

científico do espiritismo

15 artigos 9 artigos

Prelo – 9 artigos



cursos

Objetivo

Compartilhar um 

conhecimento mais 

sistematizado sobre temas 

que relacionem ciência, 

filosofia e espiritismo

Público

Espíritas em geral

Filosofia Pré-

socrática

Centro Espírita 

Paulo de Tardo

2019/1

Filosofia Clássica

Centro Espírita Luz 

e Redenção

2019/2



ESTUDOS

Objetivo

Estudo de obras espíritas a 

partir do olhar das ciências 

humanas e sociais

Público

Espíritas em geral

Encontrospresen

ciais mensais em 

diferentes casas 

espíritas

2018-2019

Previsto

Leis Morais (LE), pela 

internet

2020



Ciclo de 

debates

 “Caridade e Dignidade Humana”, e a 
participação dos expositores Sandro Henrique 
Ribeiro, Celita Cirino e Leandra Negreto
(28/02/2018)

 “O Espiritismo diante dos problemas sociais” 
contou com a participação do ex-ministro da 
Saúde Ademar Arthur Chioro (26/02/2018)

 “Divergência e fraternidade: uma difícil equação”, 
com a exposição de Alan Castter Martins e Ângela 
Moraes (06/05/1018)

 “Transição planetária: as mudanças sociais 
necessárias ao mundo de regeneração”, 
conduzido por Silvana Coleta e Diego Moraes 
(18/11/2018)

Objetivo

Promover o debate em 

torno das questões sociais 

Público

Espíritas em geral



PESQUISAS

Objetivo

Desenvolver pesquisas sobre 

o espiritismo por meio de 

grupos de pesquisa

Público

Pesquisadores e interessados 

em iniciação científica

Em andamento

Programa de Pesquisa

A circulação dos 

fundamentos epistemológicos 

e metodológicos do 

espiritismo no Brasil



PARCERIAS

Objetivo

Promover a interlocução 
com entidades afins, 
espíritas ou não, para a 
troca de experiências e 
desenvolvimento de 
projetos

Público

Variado



Desafios para o crescimento qualificado

• Maior envolvimento com o público espírita, 
visando fortalecer os aspectos científico e 
filosófico do espiritismo

• Qualificar as pesquisas do ponto de vista da 

metodologia científica



Proposta de organograma



Gestão 2018-2019

Ângela Moraes – Diretora Geral

Sandro Henrique Ribeiro – Diretor de Estudos e 
Pesquisas

Elias Inácio de Moraes – Diretor administrativo e 
financeiro

Raphaela Ferro – Diretora de Secretaria

Alessandra Curado – Diretora de 
Comunicação



Obrigada 
de coração a 
todos vocês


