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APRESENTAÇÃO

A obra de evangelização e, notadamente a
que Jesus nos concede na seara luminosa da
doutrina espírita, é oportunidade rara de serviço,
melhoria, aprimoramento e felicidade,
cujo valor não sabemos ainda apreciar.
(XAVIER, F. C. Bênção da paz.
Pelo espírito Emmanuel. 24 – Verbo e caminho)

COMO PRECONIZADO POR Allan Kardec, estamos vendo
um crescimento na procura da doutrina espírita, bem
como sua difusão por meio da internet, da televisão e do
cinema. Também estamos vendo o aumento do público
que comparece às reuniões públicas de esclarecimento
das casas espíritas.
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Infelizmente, o que não estamos vendo, é o apareci‑
mento de novos expositores e oradores espíritas, para
satisfazer essa demanda bem como para suprir a falta
daqueles irmãos que já se desincumbiram de sua missão
e estão voltando à Pátria Espiritual.
Assim, os voluntários são chamados à tarefa e a
realizam da melhor forma possível, mas por serem em
pequeno número, se repetem nessa atividade, sempre
apresentando os temas com as mesmas interpretações,
além do sacrifício de sua vida familiar, uma vez que são
requisitados várias noites por semana, para atender as
necessidades da casa espírita.
Como esse é um tema que nos preocupa, em nossas
reflexões lembramos que, na nossa juventude, lá pela dé‑
cada de 60, havia até concursos de oratória nas reuniões
regionais de mocidades espíritas. Por conseguinte, esse
também era um tema tratado nas aulas da mocidade. Era
natural, portanto que, lenta mas continuamente apare‑
cessem pessoas vocacionadas e preparadas para a ora‑
tória ou para serem expositores das lições da doutrina
espírita e dos ensinamentos do mestre Jesus.
Ainda recordando o passado, percebi que um grande
amigo e benfeitor espírita (hoje na Pátria Espiritual) usou
comigo, no início da década de 60, um método diferen‑
te para preparar um expositor, e eu me apropriei dele e
apresento neste livro despretensioso.
Depois de alguns anos de mocidade, esse irmão es‑
colheu uma obra mais simples, O Céu e o Inferno, para
mim que vinha de outra religião, deu-me tempo para me
preparar, pediu que eu escrevesse uma apresentação e,
numa determinada noite levou-me a um centro espírita,
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com uma pequena plateia, para que eu fizesse a apre‑
sentação daquele tema. Esse foi o caminho que ele me
ensinou, pelo que sou muito grato.
Recentemente passei a apresentar Oficinas para For‑
mação de Expositores Espíritas. O resultado é muito
bom, mas temos o inconveniente de que, a cada quatro
finais de semana só conseguimos trabalhar com 10 pes‑
soas, uma vez que o encerramento dessas oficinas é com
a apresentação de uma pequena exposição por parte de
cada participante, razão pela qual o número de pessoas é
tão pequeno e o tempo relativamente longo.
A solução que encontramos foi reunir, na forma de
um roteiro de trabalho, um conteúdo para a formação
de expositores espíritas, o que ora fazemos, com a graça
de nosso mestre Jesus e a inspiração de nossos amigos
espirituais que, visivelmente participaram dessa tarefa.
Espero que ele seja útil para transmitir conceitos e es‑
tímulo para que você, leitor, também encontre o alicerce
necessário para assumir o papel de pedagogo espírita.
Um fraternal abraço.
Cristiano Portella
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PARÁBOLA DO
SEMEADOR
NAQUELE DIA, JESUS saiu da casa e se
sentou à beira do mar. E as multidões
que se reuniram em volta dele eram
tão grandes que ele entrou num barco
e se sentou, e toda a multidão ficou
na praia.
Falou-lhes então muitas coisas por
meio de ilustrações.
Escutem, disse Jesus: Um semea‑
dor saiu para semear. Ao passo que
semeava, algumas sementes caíram
à beira da estrada, e vieram as aves e
as comeram. Outras caíram em solo
rochoso, onde não havia muita terra,
e brotaram imediatamente porque o
solo não era profundo. Mas, quando o
sol se levantou, ficaram queimadas e
murcharam, porque não tinham raiz.
Outras caíram entre os espinhos, e os
espinhos cresceram e as sufocaram.
Ainda outras caíram em solo bom e
começaram a dar fruto, esta 100 vezes
mais, aquela 60 vezes mais, outra 30
vezes mais. Quem tem ouvidos, escute.
(Mateus 1:1-9)
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1
A PROCURA DE UMA RAZÃO

Ouvi. O semeador saiu a semear; quando semeava, uma
parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e
comeram-na. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde
não havia muita terra; logo nasceu, porque a terra não era
profunda, e tendo saído o sol, queimou-se; e porque não tinha
raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos; e os espinhos
cresceram, e sufocaram-na, e não deu fruto algum. Mas
outras caíram na boa terra e, brotando e crescendo, davam
fruto, um grão produzia trinta, outro sessenta e outro cem.
Disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
(Marcos 4:3-9)

NESSE INÍCIO DA leitura de um livro que prenuncia tra‑
balho, compromisso, responsabilidade, você poderia
se perguntar:

16 • Novas técnicas de expositor espírita

– Por que tornar-me um EXPOSITOR ESPÍRITA?
Creio que a resposta mais relevante é porque você se
sente atraído (a) ou mesmo vocacionado (a) para a difu‑
são da doutrina espírita, na forma de preleções realiza‑
das em reuniões de divulgação do espiritismo. Quer uma
prova disso? Você sentiu-se motivado para abrir este li‑
vro e dar uma rápida olhada ou talvez o tenha comprado
e, nesse caso, você deu mostras de que está disposto a in‑
vestir recursos e seu tempo nessa atividade doutrinária.
O desejo de assumir um trabalho de difusão da dou‑
trina espírita é sempre bem-vindo, uma vez que é preciso
que novos expositores apareçam no cenário da doutri‑
na, num processo cíclico e natural de reposição dos va‑
lorosos irmãos e irmãs que já deram seu contributo ou
mesmo para fazermos frente a uma demanda crescente
por conhecimento da ciência dos espíritos. Você tem per‑
cebido como o interesse pela doutrina espírita tem au‑
mentado? Veja a quantidade de peças de teatro, filmes,
inserções em novelas, reportagens em revistas e grupos
em redes sociais que têm aparecido nos últimos tempos.
Para atender essa necessidade típica de uma época
de transição como a que estamos vivenciando, é preciso
formar expositores preparados e firmemente lastreados
na doutrina, prontos para o trabalho de difusão do espi‑
ritismo, contribuindo assim para a difusão do Evangelho
e da terceira revelação.
Lembremo-nos que a doutrina é o abençoado cami‑
nho que o mestre Jesus anunciou e que aparece redivivo
graças à terceira revelação, atendendo a uma parcela sig‑
nificativa de espíritos que buscam uma religião onde a
razão possa explicar as grandes dúvidas do ser humano,
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onde a justiça do Pai seja inquestionável e onde a pureza
da doutrina do Cristo não esteja contaminada com dog‑
mas e interesses pessoais.
Outra razão para seguir em frente nessa leitura e no
desafio de tornar-se um EXPOSITOR ESPÍRITA é porque
você está esperando aquele chamamento, aquela intui‑
ção clara que lhe diga qual seu papel dentro da doutrina
espírita, uma vez que agora você já se considera espíri‑
ta convicto.
Agora que estamos conscientes do processo evoluti‑
vo traçado pelo Pai, nossa consciência clama pela neces‑
sidade de assumir um papel ativo na seara doutrinária.
É um chamamento para fazer mais do que sermos meros
frequentadores da casa espírita.
Muitos encontrarão na seara mediúnica o caminho
para atender compromissos assumidos no passado, tor‑
nando-se assim elos entre os dois planos da vida. Esses
irmãos precisarão desenvolver uma dedicação contínua
na educação mediúnica, na conduta moral e emocional
além de uma disponibilidade de tempo e regularidade
nos trabalhos mediúnicos, de forma a merecerem o apoio
de seus mentores, transformando-se efetivamente em
instrumentos úteis.
Alguns sentir-se-ão atraídos pela atividade do passe
fluídico, contribuindo assim como condutor (e doador)
de energias que possam reparar ou trazer melhoras para
a saúde física e mental de irmãos necessitados.
Muitos se encontrarão nas benditas atividades de
benemerência, buscando amparar material e espiritual‑
mente, nossos irmãos que lutam com dificuldade numa
encarnação de resgates e provações dolorosas. A esses
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está reservado o trabalho de colher recursos de um lado
e entregá-los de outro, nos padrões da caridade prescrita
pelo nosso mestre Jesus.
Existem irmãos que serão tocados pelas atividades
de gestão, tornando-se diretores da casa espírita, aten‑
dendo assim as necessidades de organizar e preservar
o patrimônio bem como cumprir requisitos legais para
que a instituição possa satisfazer as exigências estatutá‑
rias e legais. Em não havendo vaidade e ostentação na
permanência no cargo, somente aqueles que os ocupam
sabem como é desgastante e delicado assumir uma fun‑
ção de direção perante os demais irmãos frequentadores
da casa espírita.
Finalmente quero lembrar dos irmãos que buscarão
lugar na falange de colaboradores que assumem o pa‑
pel de pedagogos espíritas, desenvolvendo as tarefas de
evangelização, de direção de mocidade, colaborando em
cursos regulares da doutrina espírita e ainda como di‑
vulgadores da doutrina, escrevendo artigos e ministran‑
do palestras (exposições) em sessões públicas e even‑
tos comemorativos.
Se você se enquadra nesse último grupo e se sente
atraído pelas atividades de difusão do espiritismo, para
tornar-se um expositor espírita será necessário:
1. Assumir um compromisso de ser fiel ao conteúdo e
ao significado do evangelho do Cristo e da doutrina
dos espíritos.
2. Estudar sempre as lições do Mestre e as obras de refe‑
rência da codificação kardequiana, formando e atua‑
lizando sempre um repertório de conhecimento para
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orientar as pesquisas e a elaboração das exposições e
diálogos que irá realizar nas casas espíritas.
3. Como complemento, dedicar-se a estudar e aperfei‑
çoar as técnicas de apresentar e transmitir conteúdos
nas exposições, facilitando assim a motivação dos ou‑
vintes e a transmissão de conhecimentos.

O receio de falar em público é consequência da res‑
ponsabilidade de tratar de temas tão sérios como aqueles
que falamos na casa espírita, e isso é bom porque nos
mantêm atentos ao compromisso assumido. Quando es‑
tudamos o tema e o dominamos e também com a práti‑
ca, esse receio deixará de existir, permitindo-nos realizar
essa atividade com total segurança e conforto (voltare‑
mos a essa questão no cap. 6).
Espero que esse nosso diálogo inicial o tenha encora‑
jado a prosseguir nessa atividade de divulgação da dou‑
trina espírita, trabalho de relevante importância, lem‑
brando que, nas palavras de Emmanuel, a divulgação
da doutrina se constitui na maior caridade que podemos
fazer por ela.
Nos próximos capítulos, se você persistir nesse dese‑
jo de tornar-se um EXPOSITOR ESPÍRITA e, se continuar
a nos dar a honra de prosseguir a leitura deste livro, ire‑
mos tratar de aspectos práticos e teóricos relacionados à
atividade de expositor, de forma a lhe oferecer um guia
simples, mas útil para iniciar sua carreira, e que o mes‑
tre Jesus lhe dê a oportunidade de, como semeador, sair
a semear.
Certamente parte significativa dessas sementes serão
lançadas em terra boa e produzirão frutos, contribuindo
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assim para a divina tarefa de evangelização e crescimen‑
to espiritual deste planeta e de todos nós que aqui nos
encontramos estagiando.

CONDIÇÕES PARA TORNAR-SE
UM EXPOSITOR ESPÍRITA:
1. Assumir o compromisso de respeito para com a
pureza doutrinária, sendo fiel aos ensinamentos do
evangelho do Cristo e da doutrina codificada por
Allan Kardec.
2. Estudar sempre o evangelho do Cristo e as obras
da codificação kardequiana, para formar e manter
um repertório de conteúdos para alicerçar as pes‑
quisas e exposições.
3. Estudar e aperfeiçoar as técnicas de exposição, de
forma a motivar o interesse e facilitar o entendi‑
mento dos presentes.

VOCÊ PRECISA CONHECER
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