
O  EVANGELHO DE 
JESUS E A 

DOUTRINA 
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4.1 JESUS, GUIA E MODELO 
DA HUMANIDADE 

TERRESTRE



L.E. Q.625 – QUAL O TIPO MAIS PERFEITO 
QUE DEUS TEM OFERECIDO AO HOMEM, 
PARA LHE SERVIR DE GUIA E MODELO?

JESUS

Para o homem, JESUS, constitui o tipo da
perfeição moral a que a Humanidade pode
aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o
mais perfeito modelo e a doutrina que
ensinou é a expressão mais pura da Lei do
Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de
quanto têm aparecido na Terra o Espírito
divino o animava.



L.E. Q.625 – QUAL O TIPO MAIS PERFEITO 
QUE DEUS TEM OFERECIDO AO HOMEM, 
PARA LHE SERVIR DE GUIA E MODELO?

JESUS

“... Quanto aos que, pretendendo instruir o
homem na lei de Deus, o têm transviado,
ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu
por haverem deixado que os dominassem
sentimentos demasiado terrenos e por terem
confundido as leis que regulam as condições da
vida da alma, com as que regem a vida do corpo.
muitos hão apresentado como leis divinas simples
leis humanas estatuídas para servir às paixões e
dominar os homens.”



LEIS DE DEUS OU LEI NATURAL

Q. 621Onde está escrita a Lei de Deus?

Na consciência humana, desde a criação 
do homem por Deus.

São instintivamente manifestadas no ser 
humano como a voz da razão, ou voz da 
consciência.



CONHECIMENTO DA LEI NATURAL

Qual a necessidade de ser revelada?

O homem a esquecera e
deprezara. Quis então Deus lhe
fosse lembrada.



Q.619 - A TODOS OS HOMENS 
FACULTOU DEUS OS MEIOS 
DE CONHECEREM SUA LEI?

• “Todos podem conhecê-la, mas nem

todos a compreendem. Os homens de

bem e os que se decidem a investigá-la

são os que melhor a compreendem.

Todos, entretanto, a compreenderão

um dia, porquanto forçoso é que o

progresso se efetue.”



Q.620 - ANTES DE SE UNIR AO
CORPO, A ALMA COMPREENDE
MELHOR A LEI DE DEUS DO QUE
DEPOIS DE ENCARNADA?

• “Compreende-a de acordo com o
grau de perfeição que tenha
atingido e dela guarda a intuição
quando unida ao corpo. Os maus
instintos, porém, fazem
ordinariamente que o homem a
esqueça.”



JESUS – GUIA E MODELO DA 
HUMANIDADE

• 1) A Comunidade de Espíritos Puros

• Na direção de todos os fenômenos do
nosso sistema, existe uma comunidade de
Espíritos puros e eleitos por Deus, que
dirigem a vida de todas as coletividades
planetárias.

• Jesus é um dos membros divinos.



JESUS – GUIA E MODELO DA 
HUMANIDADE

• 2) Ações para a Terra provenientes da
comunidade de Espíritos Puros

• A comunidade de Espíritos Puros se reuniu por duas
vezes, nas proximidades da Terra, para a solução de
problemas decisivos.

• A primeira quando o orbe terrestre se desprendia
da nebulosa solar.

• A segunda quando se decidia a vinda de Jesus à face
da Terra.



JESUS – GUIA E MODELO 
DA HUMANIDADE

• 3) A formação daTerra

• Jesus (...) “Organizou o cenário da vida, criando, sob as
vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do
porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem,
antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos
milênios (...)”.

• Jesus definiu, em conjunto com os seus cooperadores
diretos (...) “todas as linhas de progresso da Humanidade
futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas
que presidem ao ciclo das atividades planetárias.”



JESUS – GUIA E MODELO 
DA HUMANIDADE

• 4) O programa espiritual para a
Humanidade terrestre

• A comunidade de Espíritos puros, também
denominados Espíritos crísticos traçou,
desde os tempos imemoriais, muito antes
da organização física do planeta, qual seria
a destinação espiritual da Terra.



JESUS CRISTO, GUIA E MODELO
DA HUMANIDADE TERRESTRE



JESUS – GOVERNADOR ESPIRITUAL DA TERRA

→Importância de adquirirmos esclarecimentos a
respeito de JESUS.

→Primeiro passo – libertar-nos de certas interpretações
equivocadas, entre as quais destacamos: a de que JESUS
seria o próprio DEUS.



JESUS E DEUS SÃO UM?

• Interpretação imposta pelo Quarto Concílio
de Latrão: Deus está consubstanciado em
três pessoas - o Pai, o Filho (Jesus Cristo) e
o Espírito Santo. As três pessoas são distintas
mas compõem a mesma substância, essência
ou natureza.

• Equívoco – personificar Deus.



KARDEC

L.E. Que é Deus? 

Deus é a inteligência suprema, causa 
primária de todas as coisas.



A MENSAGEM DO CRISTO PROMOVE 
PROFUNDA RENOVAÇÃO NOS COSTUMES 

SOCIAIS E RELIGIOSOS

Q. 282 – O CONSOLADOR

“O Antigo Testamento é o alicerce da Revelação
Divina. O Evangelho é o edifício da redenção das
almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus,
não mais para qualquer exposição teórica, mas
visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si
mesmo, desdobrando as edificações do Divino
Mestre no terreno definitivo do Espírito”.



MAIORIDADE
ESPIRITUAL DA 

TERRA

• A vinda do Cristo há mais de dois
mil anos, mostra que a Humanidade já
oferecia, desde aquela época,
condições para começar a entender
ensinamentos superiores, ainda que o
processo para os vivenciar fosse
lento, porém gradual.



A GRANDE LIÇÃO

• “(…) Sua palavra profunda, enérgica e
misericordiosa, refundiu todas as
filosofias, aclarou o caminho das ciências
e já teria irmanado todas as religiões da
Terra, se a impiedade dos homens não
fizesse valer o peso da iniquidade na
balança da redenção.”



CONHECER, MEDITAR, 
SENTIR E VIVENCIAR

• Os tempos atuais, da grande transição
planetária, é período que também se
caracteriza pela definição de valores
morais. Mais do que nunca, precisamos do
Cristo em nossa vida, a fim de que
possamos superar os desafios existenciais
e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a
própria evolução espiritual.



CONHECER, MEDITAR, 
SENTIR E VIVENCIAR

• “A mensagem do Cristo precisa ser
conhecida, meditada, sentida e vivida ... Nesta
ordem de aquisições, não basta ser informado.
Um preceptor do mundo nos ensinará a ler; o
Mestre, porém, nos ensina a proceder,
tornando-se-nos, portanto, indispensável a
cada passo da existência(...).”



CONHECER, MEDITAR, SENTIR 
E VIVENCIAR

• Faz parte do nosso aprendizado espiritual conhecer e
meditar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Todavia,
este conhecimento do Evangelho deve caracterizar
impulso evolutivo, um meio de transformação para
melhor. Somente assim, adquiriremos a necessária força
moral para superar as próprias limitações e, pelo uso
adequado do livre-arbítrio, vivenciar cada preceito
evangélico no dia a dia da existência.



PRINCÍPIOS DO EVANGELHO DE JESUS

• Os princípios do Evangelho de Jesus direcionam-nos para a
aplicação da Lei de Amor a Deus e ao próximo.

• A Sua mensagem é simples, límpida e lógica, livre de fórmulas
iniciáticas ou de manifestações de cultos exteriores.



PRINCÍPIOS DO EVANGELHO DE 
JESUS

• “(...) O Mestre não exige que os homens se
façam heróis ou santos de um dia para outro.
Não pede que os seguidores pratiquem
milagres, nem lhes reclama o impossível.
Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos
campos mais simples do sentimento, à luta
vulgar e às experiências de cada dia(...)”
Roteiro – Emmanuel, cp.13.



PLATAFORMA DO MESTRE

• “(...)A Boa Nova, todavia, é muito clara, quanto à
primeira plataforma do Mestre dos mestres. Ele não
apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos,
viciados pelas más inclinações de governadores e
governados de todos os tempos.

• Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-
nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da
cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do
egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso
mundo consciencial.



PLATAFORMA DO MESTRE

• Achamo-nos, até hoje, em simples fase de
começo de apostolado evangélico - Cristo
libertando o homem das chagas de si mesmo,
para que o homem limpo consiga purificar o
mundo.

• O reino individual que puder aceitar o serviço
liberatório do Salvador encontrará a vida
nova”.Vinha de Luz – Cap. 174.




