
O GELCO TAMBÉM É ESDE 

Criado em 2002, o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação (GELCO) possui 
método semelhante ao adotado pelo Centro Espírita Leon Denis, no qual os 
livros fundamentais da Codificação são estudados, em sequência, com 
programação definida, a fim de que os participantes possam ler previamente 
os assuntos a serem abordados em aula e elaborar suas dúvidas.    

A proposta inicial era estudar os cinco livros que compõem a Codificação: O 
Livro dos Espíritos (1857); O Livro dos Médiuns (1861); O Evangelho segundo 
o Espiritismo (1864); O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). 
Posteriormente, foram acrescentados: Obras Póstumas (1890) e A Revista 
Espírita (1858 a 1869). Existe a intenção de implantar todas as obras de 
Kardec.  

Neste ano de 2018, funcionarão doze turmas, seis aos domingos e seis às 
segundas, com a programação em paralelo. No próximo ano, com as obras de 
ampliação já concluídas, serão quatorze.    

Faremos uma modificação na ordem dos livros: não haverá turma de O Livro 
dos Médiuns, que passará a ser estudado no próximo ano após o Evangelho 
segundo o Espiritismo. O objetivo é proporcionar maior estímulo ao 
participante, haja vista ser o Evangelho terreno de certa forma conhecido, 
embora de prática desafiadora, enquanto O Livro dos Médiuns refere-se a 
assuntos com os quais os participantes estão menos familizarizados.  

O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) foi lançado pela FEB em 
1983 e compreendia uma série de apostilas em que eram abordados, um por 
vez, todos os temas contidos nas obras básicas, empregando-se na 
apresentação dos assuntos o tempo necessário à compreensão de cada um 
deles. Mais tarde, o método passou a comportar duas partes, denominando-se 
a segunda EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita)   

Até então, as Casas Espíritas que tinham o estudo em funcionamento 
adotavam os livros da Codificação, mesmo porque era o único que existia.  
Essas, via de regra, permaneceram nas mesmas condições. Todavia, as demais 
implantaram o trabalho segundo o respeitável método das apostilas. 

Um estudo que funciona com programação organizada, com temas e datas 
previamente definidos e fazendo alusão às obras complementares, bem como a 
outras obras da cultura universal, também é sistematizado. Isto porque 
sistematizar significa organizar, ordenar, catalogar.   
 
Em síntese, o GELCO também é ESDE, mas não é o ESDE da FEB, que 
funciona por apostilas. É um método que estimula seus participantes a 
consultar diretamente as questões, manuseando as páginas do livro, 
exercitando a memória fotográfica e estimulando a fixação do conteúdo 
doutrinário. E mais: permite o retorno ao assunto ao longo do Curso, de forma 
que o conteúdo vai sendo revisto e acrescido de novas informações.  
 
Em muitas Casas, o ESDE é o estudo dos Livros da Codificação, em outras é o 
estudo pelas Apostilas. O CELV adota os dois métodos, que não competem 
entre si, mas se complementam, possibilitando o aperfeiçoamento da 
transmissão do conhecimento espírita.  



A ideia de criar um nome diferenciado surgiu da necessidade de orientar as 
pessoas sobre as características do novo método que passaria a existir na 
Casa. Atualmente, a rigor, o nome não corresponde mais à realidade do 
Grupo, em virtude do estudo não se restringir apenas às obras da Codificação, 
entretanto, após anos a fio de atividade, o GELCO se tornou conhecido e não 
existe essa preocupação no momento.       


