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Boa-vontade descobre trabalho.
Trabalho opera a renovação.
Renovação encontra o bem.
O bem revela o espírito de serviço.
O espírito de serviço alcança a compreensão.

Boa-vontade
“Vede prudentemente como andais.” – Paulo. (Efésios, 5:15.)



A compreensão ganha humildade.
A humildade conquista o amor.
O amor gera a renúncia.
A renúncia atinge a luz.
A luz realiza o aprimoramento próprio.



O aprimoramento próprio santifica o homem.
O homem santificado converte o mundo para
Deus.
Caminhando prudentemente, pela simples
boa-vontade a criatura alcançará o Divino
Reino da Luz.



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.
Pauta para o estudo do dia 16/09/2020:1. ERV - Livro 1 Tema - 3 .
Sugestão de leitura:
ERV - Livro 1  Tema - 3 .
Sugestão de leitura:
a) KARDEC - O Evangelho Segundo o Espiritismo:
b) a.1 ) Prefácio.
c) a.2) Introdução

2)No Evangelho Segundo o Espiritismo identificar a tese e a discussão da tese :
💡 No prefácio;
💡 Na introdução.
📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



“No Evangelho Segundo o Espiritismo 

identificar a tese e a discussão da tese: 

Prefácio ” 



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 - Tese:



Prefácio - Discussão da tese:

As grandes vozes do Céu ressoam
como sons de trombetas, e o 

cântico dos anjos se lhes associam.
Homens, nós vos convidamos
ao divino concerto. Tomai da lira;
que vossas vozes se unam e que, 

num hino sagrado, elas
se estendam e  vibrem de um 
extremo a outro do Universo.. 



“No Evangelho Segundo o Espiritismo 

identificar a tese e a discussão da tese: 

Introdução” 



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:



Introdução - Discussão da tese:

Se as quatro primeiras partes têm sido 
objeto de controvérsias,  a última
permaneceu inatacável. Diante desse 

código divino, a própria incredulidade se
curva. É o 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 parte suscitadas  pelas questões dogmáticas. 



A  tese de sua vida ? 





Evangelho Redivivo
Tema – 3.2 



“ O Evangelho Segundo o Espiritismo ?” 



Introdução de O Evangelho
Segundo o Espiritismo  



Flash histórico:



O Espiritismo ilumina todos os 
conhecimentos humanos e, 
consequentemente, serve como
poderosa ferramenta no 
direcionamento do progresso 
do planeta em todos os sentidos. 



Ideia central:

O sentido profundo dos evangelhos pode ser alcançado a
partir da chave concedida pelos ensinos dos Espíritos



Evangelho: orientação e  meta  



Introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo

“Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções
escolhidas dentre as que os Espíritos ditaram em vários países e por
diferentes médiuns. Se essas instruções tivessem emanado de uma fonte
única, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, ao passo que
a diversidade das origens prova que os Espíritos dão seus ensinos por toda
parte e que ninguém goza de qualquer privilégio a esse respeito” [...].

ESE - Intr, I



O Evangelho Segundo o Espiritismo

I - Objetivo da obra

1. Divisão do conteúdo dos evangelhos

2. Forma alegórica e intencional misticismo

3. Chave da interpretação

4. Conformação do proceder com a moral do Cristo



“ Estrutura ?” 



1. Divisão de conteúdo

EST EST EST EST EST

As matérias
dos Evangelhos

1. Os atos 
comuns da

vida do
Cristo

5. 
O ensino
moral

2. Os milagres 3. As predições

4. As palavras 
base para os 
dogmas da 

Igreja

As quatro primeiras têm sido
objeto de controvérsias; a
última, porém, conservou-se
constantemente inatacável.”



“A forma alegórica e o intencional misticismo 
da linguagem fazem que a maioria o leia por 
desencargo de consciência e por dever, como 
leem as preces, sem as entender, isto é, sem 

proveito. Passam-lhes despercebidos os 

preceitos morais, disseminados 
aqui e ali, intercalados na massa 

das narrativas. Impossível, então, 
apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para 

objeto de leitura e meditações especiais.”

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo

2. Forma alegórica e intencional misticismo



“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.”

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo

3. Chave da interpretação



“Esta obra é para uso de 
todos. Dela podem todos 

haurir os meios de 
conformar com a moral do 

Cristo o respectivo 
proceder.”

Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo

4. Conformação do proceder com a 
moral do Cristo



Introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo

Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o
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
parte suscitadas pelas questões dogmáticas. ESE Intr. I





Como faremos?



“Nosso próximo estudo?” 



Pauta para o próximo
estudo!



Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo 3.2.1

1. A autoridade da Doutrina Espírita e a
autoridade do mundo, qual a relação?

2. Universalidade e unidade doutrinária

quais os pontos comuns?





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


