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Reflexão Inicial
TEMOS VIVENCIADO A MENSAGEM DO CRISTO?



3.4.3 itens XII a 
XVI
3.4.3 itens XII a 
XVI



XII-“Nunca se deve retribuir 
uma injustiça com outra 
injustiça, nem fazer mal a 
ninguém, seja qual for o mal 
que nos tenham causado. 
Poucos, no entanto, 
admitirão esse princípio, e os 
que se desentenderem a tal 
respeito devem apenas 
desprezar-se mutuamente”

XII-“Nunca se deve retribuir 
uma injustiça com outra 
injustiça, nem fazer mal a 
ninguém, seja qual for o mal 
que nos tenham causado. 
Poucos, no entanto, 
admitirão esse princípio, e os 
que se desentenderem a tal 
respeito devem apenas 
desprezar-se mutuamente”



Kardec:“Não está aí 
o princípio da 
caridade, que 
prescreve   não se 
retribua o mal com 
o mal e se perdoe 
aos inimigos?”



Ensinamentos de Jesus 
sobre o Julgamento



XIII-É pelos frutos que 
se conhece a árvore. É 
preciso qualificar toda 
ação segundo o que 
ela produz: qualificá-
la de má, quando dela 
provenha o mal, de 
boa quando dê 
origem ao bem.



O que nos
ensina Jesus 
sobre isto?





O QUE O 
ESPIRITISMO NOS 
ENSINA SOBRE 
ISTO?



VIRTUDES CRISTÃS E 
ETERNAS

CARIDADE

AMOR

INDULGENCIA 

BONDADE



“Ariqueza é um grande 
perigo. Todo homem que 

ama a riqueza não ama a si 
mesmo nem ao que é seu; 
ama a uma coisa que lhe é 
ainda mais estranha do que 

o que lhe pertence”.

XIV



Jesus nos ensinou 
algo em torno 
deste assunto?



“ Não se pode 
servir a Deus e a 
Mamon.”Lucas 

16:13



• O QUE O 
ESPIRITISMO 
NOS ENSINA 
SOBRE ISTO?



ITEM 7/ CAP. XVI

• Se a riqueza constituir obstáculo
absoluto à salvação dos que a 
possuem, conforme se poderia
deduzir de certas palavras de Jesus se 
interpretadas segundo a letra, e não
conforme o espírito, Deus que a 
concede teria posto nas mãos de 
alguns um instrumentp de perdição, 
sem apelação nenhuma,ideia que 
repugna a razão. Sem dúvida a 
riqueza é uma prova muito arriscada, 
mais perigosa do que a miséria...



XV-As mais belas preces e os mais belos
sacrifícios agradam menos à Divindade do 
que uma alma virtuosa que faz esforços
para se lhe assemelhar. 
Seria grave se os deuses se interessassem
mais por nossas oferendas do que por
nossas almas. Dessa maneira, os maiores
culpados poderiam conquistar os seus
favores. Mas não: só os verdadeiramente
justos e retos, por suas palavras e atos, 
cumprem seus deveres para com os deuses
e para com os homens. 



•Como Kardec 
correlaciona este 
ensinamento de 
Sócrates com os 
ensinamentos do 
Cristo? 



•“Bem aventurado 
os que são 
misericordiosos.”

• Mateus 5:7.



Chamo homem vicioso a esse amante  vulgar, 
que ama o corpo mais do que a  alma. O amor 
está por toda parte na  Natureza, convidando-
nos ao exercícioda  nossa inteligência: nós o 
encontramos  até mesmo no movimento dos 

astros. É o  amor que enfeita a Natureza com os 
seus  ricos tapetes; ele se orna e fixa morada  
onde encontra flores e perfumes. É ainda  o 
amor que dá paz aos homens, calma ao  mar, 

silêncio aos ventos e sono à dor.

XVI



•O amor resume 
inteiramente a 
doutrina de Jesus, 
porque é o 
sentimento por
excelência. 

• (E.S.E.capXI)



O que Jesus espera de mim 
nestes momentos 
implantação da ERA DE 
REGENERAÇÃO?



•NO RUMO DO 
MUNDO DE 
REGENERAÇÃO



•Estamos 
passando
por uma
CRISE 
ESPIRITUAL ?



A Crise Espiritual:
Reunião na comunidade espiritual e irmão Antúlio, 
responsável pela comunidade fala:

•Após saudar a todos, fala: 
•Nesta manhã , embora já

esperássemos, todos ouvimos
emocionados os clarins
anunciadores e a sua música
melancólica, informando que o 
amado planeta se encontra na mais
difícil crise espiritual dos últimos
séculos.

• . ( pag. 19).



•AMOR
•DISCIPLINA 
MENTAL

•TRANSITORIEDADE 
DA VIDA FÍSICA 
CONECTANDO COM 
AS ESFERAS 
SUPERIORES DA 
VIDA.



•Humildade, modéstia, 
desinteresse, coragem, 
perseverança, devotamento, 
abenegação, firmeza 
inabalável, prudência e tato. 
...



•Os ensinamentos
de Jesus tem
contribuído com 
meu crescimento
espiritual?



• PRECE FINAL:


