
“A MENSAGEM DO 
CRISTO PRECISA 
SER CONHECIDA, 

MEDITADA, 
SENTIDA E 

VIVIDA”

T E M A  3

P R E F Á C IO  E  I N T R OD U Ç Ã O



TEMA 3

NO EVANGELHO SEGUNDO
ESPIRITISMO VAMOS IDENTIFICAR A
TESE E A DISCUSSÃO DA TESE

NO PREFÁCIO

NA INTRODUÇÃO



PREFÁCIO - TESE

• Os Espíritos do Senhor, que são as
virtudes dos Céus, qual imenso
exército que se movimenta ao
receber as ordens do seu
comando, espalham-se por toda a
superfície da Terra e, semelhantes
a estrelas cadentes, vêm iluminar
os caminhos e abrir os olhos aos
cegos.



PREFÁCIO

• Eu vos digo, em verdade, que
são chegados os tempos em
que todas as coisas hão de ser
restabelecidas no seu
verdadeiro sentido, para
dissipar as trevas, confundir os
orgulhosos e glorificar os
justos.



PREFÁCIO

• As grandes vozes do Céu ressoam
como sons de trombetas, e os
cânticos dos anjos se lhes
associam. Nós vos convidamos, a
vós homens, para o divino concerto.
Tomai da lira, fazei uníssonas
vossas vozes, e que, num hino
sagrado, elas se estendam e
repercutam de um extremo a outro
do Universo.



PREFÁCIO

• Homens, irmãos a quem amamos,
aqui estamos junto de vós. Amai-
vos, também, uns aos outros e dizei
do fundo do coração, fazendo as
vontades do Pai, que está no Céu:
Senhor! Senhor!... e podereis entrar
no Reino dos Céus.

O Espírito de Verdade



IDEIAS



IDEIAS

AS VIRTUDES DO CÉU

IMENSO EXÉRCITO

Céus ou céu e CÉU



IDEIAS

Os Espíritos que receberam a incumbência de transmitir o Espiritismo à
Humanidade encarnada na Terra organizaram-se em poderosa e disciplinada
equipe (“qual imenso exército’), sob a coordenação e supervisão do Cristo.
Essa equipe era construída de entidades espirituais superiores “as virtudes
dos céus”.

Virtude é o mesmo que qualidade ou valor moral; é a disposição de um
indivíduo praticar o bem, inata ou adquirida por educação.

Céu ou céus – diz respeito ao espaço sideral ou cósmico, ou, no que diz
respeito às tradições religiosas, traz o sentido de coisas celestes ou coisa de
Deus. Quando escrito em maiúscula, Céu traduz-se por Providência Divina.



IDEIAS

• “Eu vos digo, em
verdade, que são
chegados os tempos em
que todas as coisas hão
de ser restabelecidas no
seu verdadeiro sentido
para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos
e glorificar os justos.



IDEIA

• O Espiritismo surgiu no momento
previamente programado por Jesus,
partindo-se do princípio de que a
Humanidade, de forma ampla, já
revelava condições intelectuais e
morais para entender, em espírito e
verdade, a mensagem do Mestre
Nazareno.



IDEIAS ?

• “As grandes vozes do Céu”
• “e o cântico dos anjos se

lhe associa”
• “num hino sagrado, elas se

estendam e vibre de um
extremo a outro do
Universo”



IDEIA – L.E. 
CONCLUSÃO V

• Os Espíritos superiores: “As grandes vozes
do Céu” – sentido de Providência Divina –
associados aos Espíritos puros, “e o cântico
dos anjos se lhe associa”, anunciaram a
mensagem em todas as partes do mundo
por meio de inúmeros e variados fenômenos
mediúnicos, a fim de despertar a atenção
dos habitantes do planeta: “num hino
sagrado, elas se estendam e vibre de um
extremo a outro do Universo”.



ÚLTIMA IDEIA

O REINO DOS CÉUS?



ÚLTIMA IDEIA

• O Reino dos Céus (perfeição espiritual):
amor mútuo e amor a Deus, cumprindo a
Sua Vontade: “Homens, irmãos a quem
amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-
vos, também, uns aos outros e dizei do
fundo do coração, fazendo as vontades do
Pai, que está no Céu: Senhor! Senhor!... e
podereis entrar no Reino dos Céus.





INTRODUÇÃO - TESE

As matérias contidas nos Evangelhos

podem ser divididas em cinco partes:

os atos comuns da vida do Cristo; os

milagres; as predições; as palavras

que serviram de base para o

Estabelecimento dos dogmas da

Igreja; e o ensino moral.



INTRODUÇÃO - TESE

Se as quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias;

a última, permanece inatacável. Diante desse código

divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde

todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a

qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas

crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas

religiosas, sempre e por toda a parte suscitadas pelas

questões dogmáticas.



QUAL A NOSSA TESE?



INTRODUÇÃO E O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO

• O Espiritismo tem por objetivo o esclarecimento e o progresso
intelecto-moral da criatura em seu inevitável avançar evolutivo.
Sendo assim a moral evangélica é indissociável da Doutrina Espírita.

• O fim essencial do Espiritismo é tornar melhores os homens. Nele
não se procure senão o que possa concorrer para o seu progresso
moral e intelectual (O Espiritismo na sua expressão mais simples).

• Todos os ensinamentos evangélicos trazidos por meio da Doutrina
Espírita se baseiam nas Leis Divinas existentes de todos os tempos.



QUAL A CHAVE PARA 
COMPREENDERMOS O 
VERDADEIRO SENTIDO

DOS EVANGELHOS?



A CHAVE

• Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia
e dos autores sacros em geral por si sós
são ininteligíveis, parecendo alguns até
irracionais, por falta da chave que
faculte se lhes apreenda o verdadeiro
sentido. Essa chave está completa no
Espiritismo, como já o puderam
reconhecer os que o têm estudado
seriamente e como todos, mais tarde,
ainda melhor o reconhecerão.



O 

ESPIRITISMO

É A CHAVE

DOS

CORAÇÕES

HUMANOS



O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
EXALTA A MORALIDADE CRISTÃ DAS 

ESCRITURAS

• “Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e

sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos

metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo

que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos

números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à

classificação vulgar, quando oportuno”.



O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
EXALTA A MORALIDADE CRISTÃ DAS 

ESCRITURAS

• “Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria

secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante

a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as

consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as

condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos bons

Espíritos que nos assistem”.



O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO EXALTA A 

MORALIDADE CRISTÃ DAS 
ESCRITURAS

• Essa obra dos Espíritos nos educa a
visão espiritista sobre a Bíblia e a sua
mensagem imortal. Afasta-nos das
interpretações teológicas vinculadas a
fenômenos da temporalidade material
para nos mostrar que a força do
Evangelho de Jesus está em sua
moralidade e na modificação do
universo íntimo de cada criatura.



CONVITE A ABSORÇÃO DA LUZ DO EVANGELHO EM 
NOSSO MUNDO ÍNTIMO

• Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos haurir os meios de conformar com

a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes

concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e

permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os

próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque

cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática,

a conselho de seus guias espirituais.



CONVITE A ABSORÇÃO 
DA LUZ DO EVANGELHO 

EM NOSSO MUNDO 
ÍNTIMO

• As instruções que
promanam dos Espíritos
são verdadeiramente as
vozes do Céu que vêm
esclarecer os homens e
convidá-los à prática do
Evangelho.



GRANDE ABRAÇO
E ATÉ O NOSSO

PRÓXIMO
ENCONTRO


