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Evangelho segundo 
o espiritismo

 Muitos pontos do Evangelho, da 
Bíblia e dos autores sacros em
geral só são ininteligíveis, 
parecendo alguns até irracionais, 
por falta da chave que nos faculte
compreender o seu verdadeiro

sentido. Essa chave está
completa no Espiritismo, 
como já puderam convencer-se os
que o estudaram seriamente, e 
como todos reconhecerão melhor
ainda, mais tarde.



Em vez de nos atermos a uma ordem 
cronológica impossível, e sem vantagem real 
em semelhante assunto, as máximas foram 
agrupadas e classificadas metodicamente, 
segundo a natureza de cada uma, de modo 
que possam ser deduzidas umas das outras, 
tanto quanto possível. 

A indicação dos números de ordem dos 
capítulos e dos versículos permite que se 
recorra à classificação vulgar, caso seja 
necessário. Esse, entretanto, seria um 
trabalho material que, por si só, teria apenas 
utilidade secundária. 

O essencial era colocá-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 às diversas situações da vida. Foi 
o que tentamos fazer, com a ajuda dos 
Espíritos bons que nos assistem



Vicente de 
Paulo

 “Sede bons e caridosos, 
pois essa é a chave dos 
Céus, chave que tendes
em vossas mãos. Toda a 
eterna felicidade se acha
contida neste preceito: 
Amai-vos uns aos outros 
[...]”



Autoridade

Autoridade da 
doutrina espírita



“Ainda tenho muito que vos
dizer, mas vós não o podeis
suportar agora. Mas, quando
vier aquele Espírito de 
Verdade, ele vos guiará em
toda a Verdade, porque não
falará de si mesmo, mas dirá
tudo o que tiver ouvido e vos
anunciará o que há de vir.” 
João 14:16-17



UNIVERSALIDADE

 O que entendemos 
por

 Universalidade?



UNIVERSALIDADE

Quis Deus que a nova revelação chegasse aos 
homens por um caminho mais rápido e mais 
autêntico; por isso encarregou os Espíritos de irem 
levá-la de um polo a outro, manifestando-se por 
toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio 
exclusivo de lhes ouvir a palavra..

Quis Deus que a nova revelação chegasse aos 
homens por um caminho mais rápido e mais 
autêntico; por isso encarregou os Espíritos de irem 
levá-la de um polo a outro, manifestando-se por 
toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio 
exclusivo de lhes ouvir a palavra..

Quis Deus que a nova revelação chegasse aos 
homens por um caminho mais rápido e mais 
autêntico; por isso encarregou os Espíritos de irem 
levá-la de um polo a outro, manifestando-se por 
toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio 
exclusivo de lhes ouvir a palavra.

Quis Deus que a nova revelação chegasse aos 
homens por um caminho mais rápido e mais 
autêntico; por isso encarregou os Espíritos de irem 
levá-la de um polo a outro, manifestando-se por 
toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio 
exclusivo de lhes ouvir a palavra.

Essa universalidade no ensino dos Espíritos faz a 
força do Espiritismo [...].
Essa universalidade no ensino dos Espíritos faz a 
força do Espiritismo [...].



Poderíamos afirmar 
que o espiritismo 

advém de 
construção coletiva?



 A construção do conhecimento espírita 
é resultante das experiências de todos 
os Espíritos, seja pelo conjunto de 
comunicações com os seres desligados 
da matéria física ou pela troca de 
experiências e saberes dos que se 
dedicam a adentrar pelas novas portas 
do conhecimento superiorque lhe são 
abertas.(...)



Construção do 
conhecimento

 Se, portanto, aprouver a um Espírito
formular um sistema excêntrico, 
baseado unicamente nas suas ideias e 
fora da verdade, pode ter-se a certeza
de que tal sistema ficará circunscrito e 
cairá diante da unanimidade das 
instruções dadas de todas as partes, 
como já demonstraram numerosos
exemplos. Foi essa unanimidade que fez 
tombar todos os sistemas parciais que 
surgiram na origem do Espiritismo, 
quando cada um explicava os fenômenos
à sua maneira, e antes que se 
conhecessem as leis que regem as 
relações entre o mundo visível eo mundo
invisível. 



O que 
entendemos 
por unidade 
ou coerência 
doutrinária?



Concordância ou unidade 
doutrinária

A única garantia séria do ensino dos Espíritos está
na concordância que exista entre as revelações
que eles façam espontaneamente, por meio de
grande número de médiuns estranhos uns aos
outros, e em diversos lugares.

Prova a experiência que, quando um princípio
novo deve ser revelado, ele é ensinado
espontaneamente em diversos pontos ao mesmo
tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma,
pelo menos quanto ao fundo



A revelação 
espírita é 
contínua e 
progressista

Um homem pode ser enganado, pode enganar-se a 
si mesmo; já não será assim, quando milhões de 

criaturas veem e ouvem a mesma coisa: é uma ga-
rantia para cada um e para todos. Além disso, pode 

fazer-se que desapareça um homem, mas não se 
pode fazer que desapareçam as coletividades; 
podem queimar-se os livros, mas não se podem 

queimar os Espíritos. Ora, ainda que se queimassem 
todos os livros nem por isso a fonte da Doutrina 

deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela 
razão mesma de não estar na Terra, de surgir em 
toda parte e de poderem todos dessedentar-se 

nela. Na falta de homens [encarnados] para difundi-
la, haverá sempre os Espíritos, que atingem a todos 

e aos quais ninguém pode atingir.



Fé
Quais são os princípios da fé 
aprendidos na Doutrina 
Espírita?



Racionalidade
da fé

“Fé inabalável é somente a que pode
encarar a razão face a face,em todas as

épocas da Humanidade



Autoridade 
da Doutrina 
Espírita -
Síntese

Não está submetida à vontade humana, visto ser de origem 
divina.

Não é dependente das qualidades de nenhum indivíduo, visto 
que resulta do trabalho coletivo dos Espíritos.

Os ensinamentos espíritas são contínuos e progressistas.

Os princípios espíritas têm por base as leis naturais.

O Espiritismo utiliza a razão para o seu desenvolvimento ante 
o avanço da Humanidade.

O Espiritismo é a fonte segura do progresso e abarca todos os 
interesses humanos nos seus aspectos filosóficos, científicos e 
religiosos ou morais.

Cabe ao espírita o esforço permanente do estudo, prática e 
divulgação dos princípios espíritas.



Qual a maior 
barreira a ser 

vencida na 
interpretação das 

Escrituras Sagradas?



Paulo de Tarso
“Somos uma carta do Cristo” e complementa 
“escrita não com tinta, mas com o Espírito do 
Deus vivo, não em tábuas de pedra mas em 
tábuas de carne, nos corações”.

No meu lugar o que faria Jesus?

Se alguém quer vir após mim, negue-se a si 
mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.

Lucas 9:23



 Para bem se compreenderem
certas passagens dos Evangelhos, 
é necessário que se conheça o
valor de várias palavras neles
frequentemente empregadas e
que caracterizam o estado dos
costumes e da sociedade judia
naquela época. Já não tendo para
nós o mesmo sentido, essas
palavras muitas vezes têm sido
mal interpretadas, causando isso
uma espécie de incerteza [...].
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