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TEMA 5.2 INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA DO EVANGELHO E DOS DEMAIS
LIVROS DO NOVO TESTAMENTO

Existem no mundo inúmeras interpretações da mensagem de Jesus, a maioria
subordinada às teologias das igrejas cristãs.

Jesus histórico – o termo refere-se a uma tentativa de reconstrução acadêmica do
século I da figura de Jesus de Nazaré. Estas reconstruções são baseadas em
métodos históricos, incluindo a análise crítica dos Evangelhos canônicos como a
principal fonte para sua biografia, juntamente com a consideração do contexto
histórico e cultural em que Jesus viveu. Parte-se do pressuposto que Jesus deve
ser lido dentro do contexto da Galileia daquela época.

A MENSAGEM DO CRISTO É O
CÓDIGO MORAL DE CONDUTA
POR EXCELÊNCIA
•

Com
o
Espiritismo,
a
proposta é de realizar
igualmente
um
estudo
metódico, sério, continuado,
partindo-se do simples para o
complexo, porém mantendo
o permanente cuidado de
não confundir o símbolo
com
o
ensinamento
essencial da mensagem.

5.2.1 - A CHAVE ESPÍRITA DE INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM
DO CRISTO

•

A Gênese - Cap. I – item 28. Se o Cristo não pôde
desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que
faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam
adquirir com o tempo e sem os quais não o
compreenderiam; há muitas coisas que teriam parecido
absurdas no estado dos conhecimentos de então.
Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de
explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades
novas, porque tudo nele se encontra em estado de
gérmen, faltando-lhe só a chave para se apreender o
sentido das palavras.

PRINCÍPIOS
BÁSICOS DA
DOUTRINA
ESPÍRITA

Para compreender os fundamentos das lições
de Jesus, à luz do entendimento espírita, faz-se
necessário conhecer os princípios básicos da
Doutrina Espírita, a fim de utilizá-los como
chave interpretativa.

O Livro dos Espíritos – Introdução VI.

Deus - Pai e Criador
PRINCÍPIOS
BÁSICOS DA
DOUTRINA
ESPÍRITA

Jesus - Guia e Modelo da
Humanidade
Espírito – ser imortal

Perispírito
PRINCÍPIOS
BÁSICOS DA
DOUTRINA
ESPÍRITA

Livre-arbítrio e Lei de Causa e
Efeito
Evolução

PRINCÍPIOS
BÁSICOS DA
DOUTRINA
ESPÍRITA

Encarnação e Reencarnação
Pluralidade de mundos habitados
Plano Espiritual
Influência e Comunicabilidade dos Espíritos

5.2.2
CRITÉRIOS DE
ESTUDO E
INTERPRETAÇÃO
ESPÍRITA DA
MENSAGEM DO
CRISTO

Saber extrair o espírito da letra

Situar a mensagem na forma atemporal
e espacial

Orientar-se por meio de um esquema que considere informações
básicas a respeito de aspectos históricos, geográficos e culturais;
cargos e ocupações dos personagens citados, cultura, tradições e
praticas, etc., mas de forma que tais esclarecimentos sejam
vinculados aos dois primeiros critérios, a fim de que a mensagem
estudada conduza à reflexão de como vivenciar a mensagem de
Amor ensinada por Jesus.

5.2.2.1 - EXTRAIR O ESPÍRITO DA
LETRA
•

Mateus 12:46-50

•

E, falando ele ainda à multidão, eis que
estavam fora sua mãe e seus irmãos,
pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis
que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que
querem falar-te. Porém ele, respondendo,
disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe?
E quem são meus irmãos? E, estendendo a
mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui
minha mãe e meus irmãos; porque qualquer
que fizer a vontade de meu Pai, que está nos
céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe.

5.2.2.2 - SITUAR A MENSAGEM
NO TEMPO E NO ESPAÇO
Os ensinamentos de Jesus extrapolam o tempo e
os locais por onde ele passou divulgando a BoaNova. São orientações eternas, destinadas a toda
a Humanidade, mesmo para os que, por hora, não
o conhecem, negam ou criticam seus ensinos.
Saber localizar o significado do texto e do
contexto da mensagem, a fim de extrair a lição
que irá promover nossa transformação em
pessoas de bem.

5.2.2.3 CONSIDERAR INFORMAÇÕES BÁSICAS RELACIONADAS
AOS ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS
•

Lucas 10:30-34

•

E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém
para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o
despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio
morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo
sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo,
também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de
largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele
e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se,
atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o
sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele;

GRANDE ABRAÇO E ATÉ O
NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO,
QUE COMEÇARÁ NO ITEM 5.3
A BÍBLIA: INFORMAÇÕES
BÁSICAS

