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Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim
que simbolize término e, sim, à finalidade,
ao alvo, ao objetivo.
O Evangelho será pregado aos povos
para que as criaturas compreendam
e alcancem os fins superiores da vida.
.

Até o fim
“Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.” – Jesus . (Mateus, 24:13.)



Eis por que apenas conseguem quebrar
o casulo da condição de animalidade
aqueles Espíritos encarnados que sabem
perseverar.
Quando o Mestre louvou a persistência,
evidenciava a tarefa árdua dos que
procuram as excelências do caminho espiritual.



É necessário apagar as falsas noções de favores
gratuitos da Divindade.
Ninguém se furtará, impune, à percentagem
de esforço que lhe cabe na obra de
aperfeiçoamento próprio.



As portas do Céu permanecem abertas. Nunca foram
cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá,
precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede
o Supremo Senhor extensa cópia do material de
misericórdia a todas as criaturas, conferindo,
entretanto, a cada um o dever de talhá-las.
Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço.
A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos
dias e das existências...



Muita gente se desanima e prefere estacionar,
séculos a fio, nos labirintos da inferioridade;
todavia, os bons trabalhadores sabem
perseverar, até atingirem as finalidades divinas
do caminho terrestre, continuando em
trajetória sublime para a perfeição.



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 3.
Pauta para o estudo do dia 16/09/2020:1. ERV - Livro 1 Tema – 3.2 e 3.2.1 .
Sugestão de leitura:
ERV - Livro 1  Tema - 3 .
Sugestão de leitura:
1) KARDEC - O livro dos Espíritos: identificar os princípios fundamentais da Doutrina

Espírita a partir de algumas questões aqui  sugeridas:
1, 13, 23, 55,76, 83,87,95,114, 115,135,134ª,149,150,150ª,166, 166 a.b.c. ,167,171,
258,258ª, 459,536,536 a. b. ,959,964.

1.a) O livro dos médiuns – 2ª parte, cap XIV, item 159.
2)No Evangelho Segundo o Espiritismo - Introdução:
💡 A autoridade da Doutrina Espírita e a autoridade do mundo, qual a relação?

💡 Universalidade e unidade doutrinária quais os pontos comuns?
📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



“Princípios fundamentais da

Doutrina Espírita ” 



Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita

1.1 Deus (LE 01, 13)

1.2 Jesus (LE 625)

1.3 Espírito (LE 23,76,115)

1.4 Perispírito ( LE 95, 135, 135 a)

Eliete Soares



Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita

1.5 Evolução ( LE 114, 115)

1.6 Livre arbítrio (LE 843)

1.7 Causa e Efeito (LE 258,258 a, 964)

1.8 Reencarnação (LE 166, 166 a. b.c; 167,171)

Maria Teresa



Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita

1.9 Pluralidade dos mundos habitados ( LE 55)

1.10 Imortalidade da alma ( LE 83, 150, 150 a)

1.11 Vida futura (LE 959)

1.12 Plano Espiritual (LE 87,149)

Fátima Rocha



Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita

1.13 Mediunidade
( LE 2ª parte: OLM cap XIV, it 159)

1.14 Influência dos Espíritos em nossas vidas
(LE 87,459)

1.15 Ação dos Espíritos nos fenômenos da Natureza
(LE 87,536,536 a.b)

Rosângela



Construindo o conhecimento





Quais os princípios fundamentais
da sua vida ? 



Associar, sempre que possível, o estudo com
aspectos fundamentais da Doutrina Espírita,
para o melhor entendimento da mensagem em
foco e sua aplicação no dia a dia.



Evangelho Redivivo
Tema – 3.2 



Introdução de O Evangelho
Segundo o Espiritismo  



“ Estrutura ?” 



✓ Reuniu os artigos que podem 
compor um código moral 
universal.

✓ Nas citações conservou o que é 
útil ao desenvolvimento da ideia.

✓ Respeitou a tradução de Sacy e a 
divisão em versículos, mas 
consultou outros autores. 



✓Não se prendeu à ordem
cronológica.

✓As máximas foram agrupadas e
classificadas metodicamente,
segundo as respectivas
naturezas, de modo que
decorram uma das outras,
tanto quanto possível – dar
sequência ao raciocínio.



✓ A chave para o entendimento está 
completa no Espiritismo.
✓ Instruções dos Espíritos
✓ Uma obra para uso de todos 



✓ Kardec colocou o ensinamento ao alcance
de todos mediante a explicação das
passagens obscuras e o desdobramento de
todas as consequências, tendo em vista a
aplicação dos ensinos a todas as
circunstâncias da vida.



Os capítulos:
Um capítulo a parte...



➢A obra : (3ª parte OLE – 614/919) - Um prefácio, uma
Introdução e vinte e oito capítulos.

➢Estrutura dos capítulos:
Tese: Passagens bíblicas
Discussão da tese: Comentários de Allan Kardec
Síntese: *Instruções dos Espíritos.

*Mensagens recebidas de diversos centros espíritas –
selecionadas em coerência com os temas abordados (Princípio
da universalidade).



➢Exceções: Seis capítulos não possuem Instruções
diretas dos Espíritos, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI
e XXVIII. Um único capítulo não possui
comentários de Allan Kardec, o XX. Em todos os
capítulos constam passagens bíblicas, sendo várias
do Velho Testamento, para mostrar o princípio de
que o Cristo não veio destruir a lei, mas cumpri-la.



➢O maior capítulo:
XXVIII = Coletânea de preces

➢O menor capítulo XXII –
Não separeis o que Deus juntou.
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“Nosso próximo estudo?”
Tema 3.2.1 -3.2.1.6  





Pauta para o próximo
estudo!



Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo 3.2.1/6

Sugestão de leitura:O Livro dos Espíritos, Introdução 
VI.Objetivo: Relacionar os considerados princípios básicos com 
os pontos principais relacionados por Alla Kardec na 
bibliografia indicada.





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


