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Pão Nosso

Cap 180

FCX/Emmanuel - FEB Editora

Medalha de bronze no “Ilumination Book Awards”, na Flórida. 



Crê e Segue

“Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao 
mundo.”                                                                  Jesus (João, 17:18)

Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em
nome da fé sublimada, sedento de vida superior,
recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao
vasto campo do mundo para servi-lo.



Não só ensinarás o bom caminho. Agirás de acordo com os
princípios elevados que apregoas.
Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo,
marcharás dentro delas, por tua vez.
Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo,
estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo
quando incompreendido de todos.
Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios
imediatos.



Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita.
Não somente perdoarás. Compreenderás o ofensor,
auxiliando-o a reerguer-se.
Não criticarás. Encontrarás recursos inesperados de ser
útil.
Não deblaterarás. Valerte-ás do tempo para materializar
os bons pensamentos que te dirigem.
Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do
serviço aos semelhantes em qualquer parte.



Não viverás simplesmente no combate palavroso contra
o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos.
Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la
brilhar em teu coração, até o sacrifício.
Ora e vigia..
Ama e espera. Serve e renuncia.
Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino,
afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua
fé terá sido vã.

Francisco Cândido Xavier/Emmanauel.



Prece





Qual a diferença entre : 
A cura de um endaimonado mudo e 
a cura dos endaimonados gadarenos?



Preparando-nos...



Tema 1.2

Tema 1.2   Os Evangelhos Sinópticos: Mateus Marcos e Lucas.

▪ Exposição comentada do tema e ideia central;
▪ Exposição das ideias secundárias a partir de 1interação com os 

participantes; 
▪ Síntese;
▪ Reflexão da semana.



Os Evangelhos Sinópticos: Mateus Marcos e Lucas.

IDEIA 
CENTRAL

Os Evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e 
Lucas como narrativas dos ensinamentos de 
Jesus Cristo, considerando que “o Cristo 
nada Escreveu”.

PALAVRAS -
CHAVES

Evangelhos Sinópticos

Ensinamentos

Registram





1. Qual a origem da palavra sinóptico?

1.a     A palavra Sinóptico aplicada ao Evangelho o que 
significa?



OS  EVANGELHOS  SINÓPTICOS

“Vistos de um ponto de vista comum”  
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas consideram a vida , os ensinamentos  e a 
significação da vida de Jesus sob o mesmo olhar, em contraste com o evangelho de João, 
que O apresenta de modo bem diferente.

Os sinópticos reconstituem e registram a vida de Jesus na Galileia; o de João registra 
quase que inteiramente o que Jesus disse e fez na área que abrange Jerusalém.



2.  Quais Evangelhos são chamados sinópticos e por quê?



3.  Qual a diferença entre os Evangelhos Sinópticos e o 
Evangelho de João?



OS  EVANGELHOS  SINÓPTICOS

Por serem tão parecidos em conteúdo e apresentação, os evangelho de Mateus, Marcos e
Lucas, levaram os pesquisadores a crer que possuam uma fonte comum, difícil de
estabelecer qual seja, entre as quatro abaixo:

A Teoria  do não-documento: formados independentes, sem fonte comum.
A Teoria do documento único: formados por um único documento.
A Teoria dos dois documentos:  considera o de Marcos o original(protomarcos) e a fonte ‘Q’ 
(fonte didática) que seria as informações que Mateus e Lucas teriam como fonte comum e que 
não estavam contidos no evangelho de Marcos.
A Teoria dos quatro documentos: formadas pela fonte protomarcos, a fonte M de Mateus, a fonte 
‘Q’ e a fonte L de Lucas.



4.  “O Cristo nada escreveu”. Então, como os 
ensinamentos de Cristo foram disseminados?



5. Quais os períodos em que apareceram os escritos dos 
quatro evangelhos?



‘O CRISTO NADA ESCREVEU’¹

“Transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas depois de
sua morte”¹, com muitos anos de intervalo, todas narrativas dos evangelistas foram
fragmentárias e, ainda, acrescentadas de sucessivas adições, como em todas as obras
populares.

1- León Denis, Cristianismo e Espiritismo, FEB, cap. 13.

Evangelho Marcos       Evangelho de Mateus         Evangelho de Lucas       Evangelho de João
entre 60 a 80 d.C.         entre 80 a 98 d.C.                Entre 80 a 98 d.C.        entre 98 a 110 d.C.



6. Qual a estrutura básica dos Evangelhos sinópticos de 
Marcos, Mateus e Lucas?



EXTRUTURA BÁSICA 
DOS SINÓPTICOS

Genealogia e 
nascimento de Jesus

Pregação de João Batista

Missão de Jesus na Galileia

Missão de Jesus na Judeia e Jerusalém

Paixão/morte/ressurreição



7. Emmanuel em o Livro ROTEIRO, fundamenta que a 
mensagem do Cristo foi preservada ao longo do tempo. 
Explique essa passagem de Emmanuel.



MENSAGEM DO CRISTO PRESERVADA

▪ Existiram várias coleções de ensinos referentes ao Novo Testamento.
▪ Os evangelhos sinópticos apresentam vários pontos em comum, mas nem por

isso deixam de ter entre si diferenças que destacam a originalidade dos autores.
▪ É certo que de alguma forma , a mensagem do Cristo foi preservada. Isto é

essencial.
▪ O Benfeitor Emmanuel nos esclarece que a pedra angular da nossa formação

religiosa inicia no Velho Testamento, mas o processo de educação religiosa e
moral está no entendimento da mensagem de Jesus.

▪ Devemos esforçar-nos para melhor entender, sentir e vivenciar os ensinamentos
do Mestre à luz do entendimento espírita.



MENSAGEM DO CRISTO PRESERVADA

▪ As aparentes contradições que surjam nos textos evangélicos resultam das
interpretações humanas, em razão da nossa pouca evolução moral-
intelectual.

▪ É chegada a hora de nos afastarmos do sentido literal da interpretação dos
textos evangélicos que nos distanciam dos ensinamentos de Jesus

▪ Mais do que nunca precisamos do Cristo na nossa vida, a fim de que
possamos superar os desafios existenciais e impulsionar nossa evolução
espiritual.

▪ O apelo de Emmanuel: A mensagem do Cristo precisa ser conhecida,
meditada, sentida e vivida.



Em que medida você tem 
interpretado os textos 

evangélicos, abandonando 
rituais, fórmulas, dogmas e 

manifestações de culto 
externo ?



Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


