


Facilitadoras: Dora Leite, Elzi Nascimento,
Elzita Melo Quinta, Solange Loiola

Assessoria de Planejamento: Ieda Palandi
06





Facilitadoras: Dora Leite, Elzi Nascimento,
Elzita Melo Quinta, Solange Loiola

Assessoria de Planejamento: Ieda Palandi
06





✅ 1. Reflexão: 

✅ 2. Tema 4 a 4.2.7

✅ 3.  Em pauta: A estrela de Belém e a interpretação Espírita

✅ 4. Salas temáticas

✅5. Roda de Conversa

✅ 6. Conclusões

✅ 7. Reflexão para a semana



Reflexão



Fonte Viva

Cap. 180

FCX/Emmanuel - FEB 
Editora



"Glória a Deus nas Alturas, paz na Terra e boa-
vontade para com os homens.“  Lucas, 2:14

As legiões angélicas, junto à Manjedoura, anunciando o Grande
Renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência.
Glória a Deus no Universo Divino.
Paz na Terra.
Boa-vontade para com os Homens.
O Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao
mundo, não declarava o Embaixador Celeste investido de poderes
para ferir ou destruir.

Natal



Nem punição ao pobre desesperado.
Nem desprezo aos fracos.
Nem condenação aos pecadores.
Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso.
Nem anátema contra o gentio inconsciente.
Derramava-se o Tesouro Divino, pelas mãos de Jesus, para o serviço
da Boa-vontade.



A justiça do "olho por olho" e do "dente por dente" 
encontrara, enfim, o Amor disposto à sublime 
renúncia até à cruz.
Homens e animais, assombrados ante a luz nascente 
na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível...
Daquele inolvidável momento em diante a Terra se 
renovaria.
O algoz seria digno de piedade.



O criminoso passaria à condição de doente.
Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a 
matança nos circos.
Em Sídon, os escravos deixariam de ter os olhos 
vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, 
os enfermos não mais seriam relegados ao abandono 
nos vales de imundície.
Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira 
fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do 
berço de palha ao madeiro sanguinolento...



Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico 
milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para 
que nos amemos uns aos outros.
Natal! Boa Nova! Boa-Vontade!...
Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver
realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia.

Emmanuel/Francisco Cândido Xavier



Prece



Trouxe 
sua 
reflexão?

Como você tem vivenciado as 
orientações do E.S.E segundo a 
mensagem O HOMEM DE BEM?



Animados ?



Tema 4.0
4.1 -O nascimento de Jesus e a visita dos 

astrólogos Persas :
4.1.1 – Belém.
4.1.2 – Herodes.
4.1. 3 – A visita dos magos do Oriente. 
4.1.4- A estrela que guia os magos.
4.1.5 – Os presentes
4.1.6- O nascimento de Jesus é previsto 

pelo profeta Miqueias.
4.2- Interpretação espírita do nascimento de

Jesus.https://pixabay.com/pt/photos/nascimento-de-
jesus-natividade-1150128/



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



Ideias principais: Informam a tese, o essencial do texto

Ideias secundárias: Reforçam a tese

Palavras chave: Síntese de frases e parágrafos

Sentimentos suscitados: Suas reações ante o texto

https://www.ppgia.pucpr.br/~paraiso/mineracaodeemocoes/recursos/emocoesENIAC2013.pdf



TEMA    4

O nascimento do Messias prometido.
Ideia  

Central

O nascimento de Jesus para o Espiritismo e nós
Ideias 

Secundá
rias



Conhecer



1. CONHECER
1. Contexto

Mateus registra brevemente os 
acontecimentos e local do nascimento 
de Jesus, preferindo enfatizar a visita 
dos magos/sábios/astrólogos.

Lucas nada assinala sobre os magos, porém 
enfatiza o nascimento do Mestre Nazareno 
que foi dado aos pastores por um anjo do 
Senhor.



O Nascimento de Jesus:

Um acontecimento que influencia que os séculos

1223 – Greccio, Itália, Francisco de Assis encena
o primeiro presépio

A tradição que rememora a Divina Luz



1. CONHECER
1. Contexto

(Mt. 2: 1-12)

NASCIMENTO DE JESUS. VISITA DOS  MAGOS E DOS PASTORES.

1 Tendo Jesus nascido emBelémda Judeia, no tempo do rei Herodes, eis quealgunsmagos do
Oriente chegarama Jerusalém,

2 Ouvindoisso, orei Herodes ficoualarmadoecomeletodaaJerusalém.
3 E, convocando todos   os  chefes dos sacerdotes e os escribas  do povo,  procurousaberdelesondehavia
denasceroCristo.
4Eles responderam: “Em Belém da Judeia; pois é isto que escreveu o  profeta:
5 “E  tu, Belém,terrade Judá,demodoalgum és a menor entre os clãs de Judá;poisdeti sairá um
chefequeapascentaráIsrael,omeu povo.”
6perguntando:“Onde estáoreidos judeusrecém-nascido?Comefeito, vimosasuaestrelanocéusurgir e
viemoshomenageá-lo.”



1. CONHECER
1. Contexto

(Mt. 2: 1-12)

NASCIMENTO DE JESUS. VISITA DOS  MAGOS E DOS PASTORES.

7  Então  Herodes  mandou  chamar  secretamente  os magos  e  procurou  certificar-se  com  eles  a  respeito 
do  tempo  em  que  a  estrela  tinha  aparecido.

8 E enviando-os a Belém disse-lhes: “Ide e procurai obter informações exatas  a 
respeito do menino e, ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá  
homenageá-lo”.
9 A essas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no  
céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o  
menino.



1. CONHECER
1. Contexto

(Mt. 2: 1-12)

NASCIMENTO DE JESUS. VISITA DOS  MAGOS E DOS PASTORES.

10 Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente.
11 Ao entrar em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o  
homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes:  
ouro, incenso e mirra.
12 Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro  
caminho para a sua região.



4.1.1

Belém

1. CONHECER
1. Contexto

Significado: - Casa do pão, indicando a fertilidade da região.
- Em Gênesis é chamada de Efrata (Gn, 35:16-19; 48:7)
- É também chamada: Belém de Judá ou Belém Efrata, para

não ser confundida com outra Belém, distante 11 km
de Nazaré. (Js, 19:15).

- Cidade dos antepassados de Davi.
- Destruída durante o reinado do imperador romano Adriano, no sec. II d.C.

- O local exato onde Jesus nasceu  ficou perdido com a destruição da cidade.
- No séc. VII foi construída  a Basílica da Natividade, que foi assentada sobre os 

vestígios de uma igreja mais antiga.



4.1.1

Belém

1. CONHECER
1. Contexto

Sempre pequenina, desde os tempos bíblicos, compondo notável contraste  
com as majestosas colinas do deserto da  Judeia, a cidade está dominada 

por  edifícios conventuais da basílica da Natividade.
Wesley Caldeira. Da manjedoura a Emaús, cap. 6

A basílica da  Natividade é uma das igrejas mais antigas e sagradas da 
cristandade. Construída no sec. IV pelo imperador romano Constantino, 
reformada por  Justiniano no sec. VI, enriquecida durante as Cruzadas.

Agência France-Presse, em 02.07.2019.



4.1.1

Belém

1. CONHECER
1. Contexto

- Basílica da Natividade 2
Construída sobre uma caverna em Belém que a tradição cristã marca como
o local do nascimento de Jesus. Sua edificação [ano 326] se deu a pedido
de Helena, 1a. mulher do imperador romano Constâncio Cloro e mãe do
imperador Constantino Magno [Flavius Valerius Constantinus, 272-337].



4.1.2

Herodes

1. CONHECER
1. Contexto

-Herodes, o Grande, rei dos Judeus, reinou de 37 a 4 a.C.  
-Seu reino abrangia: Judeia, Idumeia, Samaria, Galileia, Pereia e outras regiões.
-Morreu  em Jericó, na primavera, entre 4 e 5 a.C. de hidropisia, gangrena e uma 
enfermidade aviltante, aos 70 anos de idade. 
-Pessoa  portadora de personalidade violenta, regada a ódio: ordenou a morte dos 
filhos e da esposa no intuito de proteger sua hegemonia, mas foi a matança  dos 
inocentes de Belém, seu mais notável memorial.

Por um erro antigo, a era cristã começa alguns anos depois do nascimento 
de Cristo. (Lc, 2; 3.1 e +)



4.1.3

Visita dos 
magos do 
Oriente

1. CONHECER
1. Contexto

- Os magos eram considerados astrólogos ou sábios astrólogos que  
vieram  do Oriente, segundo Mateus.
- Há dúvidas quanto ao número de magos, mas a tradição cristã admite o 
número de 3 em razão da quantidade de presentes oferecidos a Jesus: 
ouro, incenso e mirra.
- Como são guiados por uma estrela, eles parecer ser astrólogos, 
provavelmente da Pérsia.
- Não eram reis. Só muito depois foram chamados reis e foram 

chamados de Gaspar, Melquior e Baltazar.



Visita dos 
magos do 
Oriente

1. CONHECER
1. Contexto

Para os estudiosos espíritas os 
magos eram os sacerdotes.

Na Pérsia antiga formavam uma corporação que se ocupava do culto 
religioso e do culto da ciência, principalmente da astronomia.
O verdadeiro significado da palavra mago é sábio.
Levavam uma vida austera, vestiam-se com extrema simplicidade e não 
comiam carne.
(Elizeu Rigonatti, O Evangelho dos Humildes, ed. São Paulo cap. 2, p. 12)



4.1.4

A estrela 
que guia os 

magos

1. CONHECER
1. Contexto

- Seria:  uma personalidade,
- Um mito,
- Um fenômeno Divino,
- Um astro preparado por Deus,
- Um cometa,
- Uma conjunção de Planetas?

Um corpo celeste poderia se deslocar e definir um percurso?

O que diz Kardec: Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou 
transfomar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso.



4.1.5

Os 
presentes 

dos  
astrólogos

1. CONHECER
1. Contexto

Abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes. (Mt, 2:11)

Os presentes tinham um significado especial:
OURO, a luz, a sabedoria;
INCENSO, devoção que espalha o “bom odor” do Espírito às criaturas;
MIRRA, consumir-se para beneficiar.

Que simbolizavam:
Ouro= luz e sabedoria,

Incenso= devoção pessoal a Deus e aos homens,
Mirra= sacrifício e renúncia ao próprio eu.



4.1.6

A profecia 
de 

Miqueias

1. CONHECER
1. Contexto

“E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá 
para mim aquele que governará Israel...” (Miqueias, 5:2 e 3)

O nascimento de Jesus foi previsto pelo profeta Miqueias que exerceu sua atividade 
em 721 a.C, durante os reinados de Acaz e Ezequias. Foi, em parte, contemporâneo 
de Oseias e, por mais tempo, de Isaías.

Para o Espiritismo foi importante que a vinda de Cristo fosse marcada por previsões 
e fatos inusitados, pois era necessário despertar a humanidade para a melhoria 
moral, refletida na lição de amor e humildade que Ele nos trouxe.



4.1.6

A profecia 
de 

Miqueias

1. CONHECER
1. Contexto

Quem é o profeta?

Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da 
natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os 
sentidos e instrumentos especiais. . . Para penetrar no mundo 
invisível, Deus lhe deu a mediunidade (KARDEC, Allan. E.S.E.,  cap. 
28, it. 9).

“É um mensageiro e um 
intérprete da palavra divina”. 
(Êxodo, cap 4:15 e 16). 



4.1.6

A profecia 
de 

Miqueias

1. CONHECER
1. Contexto

Quem é o profeta?

“Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um 
testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam 
contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé: 
é o próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e 
anunciando a vinda do Messias.”
( Obras Póstumas, Primeira parte, item 9: Estudo sobre a natureza do 
Cristo.)



Meditar



4.2 – Interpretação Espírita do nascimento de Jesus

2. MEDITAR



4.2

Efeito que a vinda do cristo representa para a humanidade, segundo Emmanuel:

MEDITAR
dialogando com o texto.

1 – a lição de humildade
2 – as bases da verdade e do amor
3 – a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade
4 – atualização da lei, dos profetas e das filosofias
5 – a palavra divina
6 – o exemplo do Cristo
7  – a revolução cristã





Grupos - Interpretação Espírita do nascimento de Jesus

G.1 - a lição de humildade
G 2 - as bases da verdade e do amor 
G 3 – a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade

G 4  - atualização da lei, dos profetas e das filosofias
G 5 - a palavra divina

G 6 - o exemplo do Cristo
G 7 - a revolução cristã



Roda de conversa 



Como foi o 
preparo para a 
vinda de Jesus à 

Terra?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais “ O Cristo reúne as assembleias de seus

emissários.[...] É então que se movimentam as
entidades angélicas do sistema, nas proximidades
da Terra, adotando providências de vasta e
generosa importância. A lição do Salvador
deveria, agora, resplandecer para os homens,
controlando-lhes a liberdade com a
exemplificação perfeita do amor. Todas as
providências são levadas a efeito. Escolhem-se os
instrutores, os precursores imediatos, os
auxiliares divinos. Uma atividade única registra-
se, então, nas esferas mais próximas do planeta, e,
quando reinava Augusto, na sede do governo do
mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de
estrelas maravilhosas.”

Emmanuel – A Caminho da Luz – Cap 11



Por que Jesus 
optou por nascer

numa 
manjedoura?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

“A manjedoura assinalava o
ponto inicial da lição salvadora do
Cristo, como a dizer que a humildade
representa a chave de todas as
virtudes.”

Emmanuel – A caminho da Luz Cap 12



Qual o papel da 
Equipe 

reencarnada
para a tarefa de 

Jesus ?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

“As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João
Batista, José, bem como a personalidade sublimada de
Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações
injustas e maliciosas; mas a realidade é que somente
com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova,
portadores da contribuição de fervor, crença e vida,
poderia Jesus lançar na Terra os fundamentos da
verdade inabalável.”

Emmanuel – A caminho da Luz Cap 12



A Estrela de    
Belém era um 
astro ou um  
fenômeno  
espiritual?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

[...] O que é certo é que, naquela
circunstância, a luz não podia ser uma estrela. [...] não
deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz
com o aspecto de uma estrela. Um Espírito pode
aparecer sob forma luminosa, ou transformar uma
parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso.
Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente
autênticos, não procedem de outra causa, que nada
apresenta de sobrenatural.

Allan Kardec – A gênese: XIV, item 13 e seguintes.)



Eram reis, magos 
ou astrônomos 

os visitantes que 
vieram honrar 

Jesus?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

“[...]Mateus não afirmou que eram reis nem
três, referiu-se a magos, vindos do oriente. Wesley
Caldeira – Da manjedoura a Emaús Cap.10

Os magos eram sacerdotes. Na antiga Pérsia
formavam uma corporação que se ocupava do culto religioso
e do cultivo da ciência, principalmente da astronomia. O
significado da palavra mago é sábio.

Eliseu Rigonatti – O Evangelho dos humildes,
cap II



Qual o 
simbolismo dos 

presentes 
recebidos pelo 
menino Jesus?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

O ouro é metáfora da realeza.
O incenso é resina, amarga e

representa a divindade.
A mirra, empregada em

sepultamentos, evoca a imortalidade,
era usada para ungir reis.

Wesley Caldeira. Da Manjedoura a Emaús – Cap 10



Há evidências da 
permanência de 

Jesus entre os 
essênios?

MEDITAR
4.2 Comentários Espirituais

“[...]não obstante a elevada cultura das
escolas essênias, não necessitou da sua
contribuição. Desde os seus primeiros
dias na Terra, mostrou-se tal qual era,
com a superioridade que o planeta lhe
conheceu desde os tempos longínquos do
princípio.”

Emmanuel – A caminho da Luz Cap 12



Sentir



Efeito que a vinda do cristo representa para a humanidade, segundo Emmanuel:

5. SENTIR
Dialogando com o texto.

A revolução cristã



Efeito que a vinda do cristo representa para a humanidade, segundo Emmanuel:

5. SENTIR
Dialogando com o texto.

Que revolução a vinda do Cristo 
traz para a sua vida?





Vivenciar



“O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe é  
a história de redenção da própria Humanidade, que 
sai das furnas do eu para os altos píncaros da 
liberdade”

(Divaldo P. Franco/Amélia Rodrigues, Primicias do reino, cap. 1

4. REFLEXÃO



Como deixar Cristo entrar na 
intimidade do nosso ser para 
fazermos as mudanças 
necessárias?



Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


