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Ante a lição

“Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.” 
— PAULO (II Timóteo, 2.7)

Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação
sobre as luzes que recebes.

Quem fita o céu, de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as
estrelas; e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da
alma, não lhe percebe as notas divinas.

Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes,
se não descerrares o coração para que o teu sentimento
mergulhe na claridade bendita daquela.



Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de
retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das
novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição
ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da
leviandade.

Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o
ferrolho à janela para que o sol nos visite.

Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá
com as suas graças.



O apóstolo dos gentios é claro na observação:

“Considera o que te digo, porque, então, o Senhor te dará entendimento
em tudo.”

Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar.

Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos
apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à
nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo.

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Ed. FEB. Cap. 1.
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O  ESTUDO DO EVANGELHO E DEMAIS 
LIVROS DO NOVO TESTAMENTO, À 

LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA

5.1 CRITÉRIOS PARA O ESTUDO DO EVANGELHO DE JESUS
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5.1 – CRITÉRIOS PARA O ESTUDO DO EVANGELHO DE JESUS

1. Ouvir o que o Cristo disse

2. Ter interesse e fé nos Ensinamentos
Evangélicos

3. Dar crédito às Palavras Divinas

4. Ser devotado a Jesus Cristo

5. Conhecer – Meditar – Sentir - Viver



P

“...Não vos disse Jesus tudo o que concerne 

às virtudes da caridade e do amor? Por que 

desprezar os seus ensinamentos divinos? Por 

que fechar o ouvido às suas divinas palavras, 

o coração a todos os seus bondosos 

preceitos? (...)

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 13, it. 12.
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(...) Quisera eu que dispensassem mais interesse, 

mais fé as leituras evangélicas. Desprezam, porém, 

esse livro, consideram-no repositório de palavras 

ocas, uma carta fechada; deixam no esquecimento 

esse código admirável. Vossos males provêm todos 

do abandono voluntário a que votais esse resumo 

das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do 

devotamento de Jesus, e meditai-as...”

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 13, it. 12.
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5.1.1 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO EVANGELHO

Com a doutrina Espírita, o estudioso do Evangelho compreende a
essência da mensagem cristã.

(...) Como o Evangelho é roteiro de ascensão espiritual, deve ser visto
como o caminho a ser percorrido pelo Espírito.

(...) Por outro lado, sendo a Doutrina Espírita o Cristianismo Redivivo, é
de fundamental importância ter consciência do papel do Espiritismo na
sua feição de Consolador Prometido por Jesus.

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho
Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p. 139.
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“Se me amardes, observareis os meus

mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos

dará outro Paracleto, a fim de que esteja

convosco para sempre. O espírito da Verdade,

que o mundo não pode receber, porque não

o contemplou nem o conhece; vós o

conhecereis porque permanece junto de vós

e estará entre vós.”

João, 14:15-17
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5.1.2 A FINALIDADE DO ESTUDO DO EVANGELHO

A finalidade precípua de estudar o Evangelho é o ensejo de

vivenciá-lo, em pensamentos, palavras e ações. Somente assim,

pela vivência do Evangelho, poderemos nos transformar em

pessoas melhores.

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo
de O Evangelho Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p. 140.
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(...) qual a posição do Evangelho de Jesus na educação
religiosa dos homens?

XAVIER, Francisco Cândido. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Q. 282.
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O estudo do Evangelho de Jesus

representa a bússola que aponta

para o norte da melhoria espiritual

do Espírito. O aperfeiçoamento

moral e intelectual do Espírito

imortal é, pois, a razão para se

estudar o Evangelho.

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.140.
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5.1.3 PROPOSTA DE COMO ESTUDAR DO EVANGELHO

1 – Estudar o Evangelho de Jesus, à luz do entendimento
espírita

2 – Com simplicidade e desapego à literalidade

3 – Método do “colar de pérolas” ensinado por Emmanuel

4 – Extrair a essência dos ensinamentos
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Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e

conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que

pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases

pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas

circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as

disposições do capítulo em que se inspiram.

Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada

qual tem valor específico e que, no imenso conjunto de ensinamentos da

Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos

adapta-se a determinada situação do Espírito, nas estradas da vida

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. “Introdução”.



41 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Introdução, it. III, p. 22.

5.1.4 CONCLUSÃO

Toda a gente admira a moral evangélica; todos lhe proclamam a
sublimidade e a necessidade; muitos, porém, assim se pronunciam
por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas
máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a
conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe
sabem deduzir as consequências. A razão está, em grande parte, na
dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho que, para o
maior número dos seus leitores, é ininteligível. (...)

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Introdução, it. I.
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Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e

dos autores sacros em geral só 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.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Introdução, it. I.



XAVIER, Francisco Cândido. Caminho verdade e vida. P. 11.

“Todos podemos realmente
dialogar com Jesus, através dos
seus ensinamentos, a fim de que se
nos descortinem os caminhos da
paz e da iluminação espiritual,
desde que nos adaptemos ao
Senhor, sem exigir que ele se
adapte a nós.”

XAVIER, Francisco Cândido. Mãos unidas. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 36.



REFLEXÃO

Como está a nossa vontade 

de seguir o Mestre Jesus 

segundo os Seus 

ensinamentos?

REFLEXÃO
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