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ENTENDIMENTO ESPIRITUAL 

" Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as 
Escrituras". - Lucas: 24-45 

Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade

cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho.

Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais

belos e permanecem atônitos, surpreendidos.



Por que lhes indicaria a fonte evangélica, se as palavras dos textos
diferem tanto de sua situação? Perguntam eles.

Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão.

Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada
mais.

É indispensável insistir sempre às portas do entendimento.

Há frases e textos difíceis?

Convém procurar-lhes a extensão, para encontrar-lhes a Sabedoria e a
Beleza.



Estudos e observação do Evangelho também constituem trabalho e da
mais alta envergadura.

A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na
antecâmara da imensa Oficina de Luz e, antes que houvessem
contemplado as Fontes Eternas, voltam para o mundo, difundindo às
sombras da influenciação que lhes é própria, entre a ironia e o
escárnio.

Não se precatam de que toda a aquisição demanda esforço e
perseverança.



O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e

boa vontade no trabalho.

Seria possível, portanto, que as posses Eternas fossem simples objetos

de aquisição mecânica, à margem do caminho?

A realização espiritual é serviço supremo do espírito.

É imprescindível buscar-lhe as expressões, a golpes de vontade e

determinação.



Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às
letras evangélicas.

O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por
absorver-se na Luz Divina do Espírito e, ao passo que se esforça,
está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe
o entendimento.

XAVIER, Francisco Cândido. Harmonização. Pelo Espírito Emmanuel. Ed. 
GEEM. Cap. 7 – Entendimento Espiritual.
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Tema  5

O  ESTUDO DO EVANGELHO E DEMAIS 
LIVROS DO NOVO TESTAMENTO, À 

LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA

5.2 - INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA DO EVANGELHO E DOS   
DEMAIS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO

Turma 5



MOURA,MartaAntunes.OEvangelhoRedivivo:IntroduçãoaoestudodeOEvangelhoRedivivo.1ed.Brasília:
FEB,2019.Tema5,p.139.

Existem no mundo inúmeras interpretações

da mensagem de Jesus, a maioria

subordinada às teologias das igrejas cristãs.

(...) há estudiosos sérios que, ao se

debruçarem sobre o assunto, enfatizam ora o

aspecto histórico-cultural (Jesus histórico),

ora a análise espiritual da mensagem,

extrapolando as dimensões temporais e

histórico-culturais dos textos e as

interpretações literais ou simbólicas.

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo.
1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p. 145.



MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo. 1ed. Brasília:
FEB, 2019. Tema 5, p. 146.

No meio religioso há estudos continuados das escrituras sagradas, com maior ou 
menor profundidade. As dificuldades interpretativas estão, justamente, nas 
inserções dogmáticas ou práticas que valorizam a simbologia ou a tradição. 

Estudo metódico, sério, continuado, partindo-se do
simples para o complexo, porém mantendo o
permanente cuidado de não confundir o símbolo
com o ensinamento essencial da mensagem.
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Amplia a aprendizagem do assunto e orienta o 
comportamento do espírita, visto que a 

mensagem do Cristo é o código moral de 
conduta por excelência.



MOURA,MartaAntunes.OEvangelhoRedivivo:IntroduçãoaoestudodeOEvangelhoRedivivo.1ed.Brasília:
FEB,2019.Tema5,p.139.

XAVIER, Francisco Cândido. Palavras de vida eterna. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 118.

5.2.1 A CHAVE ESPÍRITA DE INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM DO CRISTO

A palavra de Jesus (...) transcende lavores artísticos, joias literárias,
plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques.
Dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade,
estejam elas nesse ou naquele campo de evolução.

Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas-cristãos,
constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação,
diretriz no aperfeiçoamento de cada ser.



P

Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, 

é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam 

adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam; há 

muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos 

conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no 

sentido de explicar e desenvolver, e não no de juntar-lhe verdades 

novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-

lhe somente a chave para se apreender o sentido de suas palavras.

KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 1, it. 28.



Para compreender os fundamentos das lições de Jesus, à luz do 
entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos 
da Doutrina Espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Caso 

contrário, permaneceremos nas posições dogmáticas e literais ou 
meramente opinativas.



P
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Princípios Básicos da Doutrina Espírita

✓ Deus, Pai e Criador

✓ Jesus, Guia e Modelo da Humanidade terrestre

✓ Espírito, ser imortal, existente, pré-existente e

sobrevivente à morte do corpo físico

✓ Perispírito, organização estrutural do ser humano e dos

animais

✓ Livre-arbítrio e Lei de Causa e Efeito



P

✓ Evolução, mecanismo divino que determina o

progresso intelectual e moral do Espírito

✓ Encarnação e Reencarnação

✓ Pluralidade dos Mundos Habitados

✓ Plano Espiritual, que trata das condições da vida do

Espírito imortal na dimensão extrafísica da vida

✓ Influência e Comunicabilidade dos Espíritos



5.2.2 CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITAS DA MENSAGEM 
DO CRISTO

❖ Simples e de fácil aplicação; pressupõem persistência em exercitá-los por parte 

do aprendiz:

1) Saber extrair o espírito da letra.

2) Situar a mensagem na forma atemporal e espacial.

3) Orientar-se por meio de um esquema que considere informações básicas a
respeito de aspectos históricos, geográficos e culturais; cargos e ocupações
dos personagens citados, cultura, tradições e práticas, etc., mas de forma
que tais esclarecimentos sejam vinculados aos dois primeiros critérios, a fim
de que a mensagem estudada conduza à reflexão de como vivenciar a
mensagem de Amor ensinada por Jesus.

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo.
1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p. 148.



BÍBLIA SAGRADA. Trad. João Ferreira de Almeida. Evangelho segundo Mateus, 12:46 a 50.

5.2.2.1 Extrair o espírito da letra

“E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus 
irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali 

fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém Ele, 
respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são 
meus irmãos? E, estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis aqui 

minha mãe e meus irmãos; porque qualquer que fizer a vontade de 
meu Pai, que está nos Céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe”. 



KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 14, it. 7, p. 194.

* KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 14, it. 7.
** XAVIER. F. C. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Q. 342.

Duas lições retiradas das palavras de Jesus:

1. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino; aproveitou, portanto,
a que se lhe deparou, com a chegada de sua família, para precisar a
diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual.*

2. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a
fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente
particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos
observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os

aparentemente mais felizes, aos mais desvalidos da sorte. **
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MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo: Introdução ao estudo de O Evangelho

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.149.

5.2.2.2 Situar a mensagem no tempo e no espaço

✓ Os ensinamentos de Jesus extrapolam o tempo e os locais por onde ele passou

divulgando a Boa-Nova. São orientações eternas, destinadas a toda a

Humanidade, mesmo para os que, por hora, não o conhecem, negam ou

criticam os seus ensinos.

✓ É importante saber localizar o significado do texto e do contexto da

mensagem, a fim de extrair a lição que irá promover nossa transformação em

pessoas de bem.

✓ Devemos desenvolver a capacidade de ouvir e ver com os ouvidos e os olhos

do espírito.



BÍBLIA SAGRADA. O evangelho segundo Marcos. 2:18 a 22.

“Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam; e foram e disseram-lhe: 
Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus 

discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas 
jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, 

não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então 
jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste 

velha; porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica 
maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos; do contrário, o vinho 
novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se; o vinho 

novo deve ser posto em odres novos”.

BÍBLIA SAGRADA. O evangelho segundo Marcos. 2:18 a 22.



A resposta dada por Jesus encerra três símbolos parabólicos:

Pano novo em 
vestido velho

Vinho novo em 
odres velhos

Casamento 

Simboliza união entre duas pessoas, definida por meio de um
compromisso de fidelidade mútua, firmada por um contrato,
religioso e/ou legal.

Exige uma espécie de “jejum” moral, a fim de que a vida
conjugal e a organização familiar atendam os critérios de
respeito e fidelidade.

São símbolos que indicam não misturar o velho sistema
religioso praticado segundo a tradição e normas teológicas, e
em geral sem o menor significado para a melhoria espiritual
do ser, com comportamentos ou práticas que efetivamente
promovem a evolução do Espírito.

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

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.150.



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

❖ A indagação sobre a não obrigatoriedade do jejum, observada na

conduta do próprio Cristo e na dos apóstolos, indica , apenas, um

fato: a necessidade de atualizar ou renovar costumes e práticas

religiosas, atentando-se para as suas causas espirituais. [...]

❖ Cristo ensina que devemos abandoná-las de vez, sem misturar

costumes antigos com atuais (“não costurar remendo novo em

pano velho”). O importante é nos dedicarmos à renovação do

Espírito por ações efetivas no bem, sem os apelos das convenções

religiosas ou da superficialidade das regras sociais.

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

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.150.



5.2.2.3 Considerar informações básicas relacionadas aos aspectos 
histórico-culturais

❖ O conhecimento dos fatos históricos e culturais, as 

posições geográficas, os cargos e as práticas usuais de 

uma sociedade podem auxiliar na interpretação do 

Evangelho.

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

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.151.



BÍBLIA SAGRADA. O evangelho segundo Lucas, 10:30 a 34, p. 1354-1355.

“E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para 
Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, 

espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, 
descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; e, vendo-o, passou de 

largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e 
vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou 
ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-
se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre a 

sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele”.

BÍBLIA SAGRADA. O evangelho segundo Lucas, 10:30 a 34.



BÍBLIASAGRADA.OevangelhosegundoLucas,10:30a34,p.1354-1355.

❖ Aparece a figura do samaritano, religioso considerado herege pelo
fato de ser da Samaria e de seguir apenas os preceitos do
pentateuco moisaico.

❖ O texto destaca que um homem fora assaltado, deixado
semimorto na beira da estrada. Contudo, religiosos que por ali
passaram não demonstraram sentimento de compaixão nem a
necessidade de auxiliar o próximo, (...) o auxílio veio,
surpreendentemente, de alguém desprezado pelo clero.

❖ O texto faz referências geográficas: “Descia um homem de
Jerusalém para Jericó [...].” (Lucas, 10:30).

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

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.151.



BÍBLIASAGRADA.OevangelhosegundoJoão,8:12,p.1401.

“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do 
mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da 

vida”.

BÍBLIA SAGRADA. O evangelho segundo João, 8: 12.



BÍBLIASAGRADA.OevangelhosegundoJoão,8:12,p.1401.

Significado literal Significado espiritual

Luz
Energia radiante, 

claridade, 
radiação luminosa

• Iluminação mental ou espiritual,
atributo dos Espíritos superiores.

• Jesus é a luz do mundo ...

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

Redivivo. 1ed. Brasília: FEB, 2019. Tema 5, p.151, 152.

Trevas Escuridão, 
ausência de luz

• Pessoa sem maiores recursos de
inteligência ou do caráter.

• Ausência do bem, da bondade, da
misericórdia.

• Indivíduos nos quais as virtudes estão
pouco desenvolvidas, ainda que
revelem progresso da inteligência.



BÍBLIASAGRADA.OevangelhosegundoJoão,8:12,p.1401.

Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que
colocam a lição nos ouvidos.

Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar apontamentos que
devem palpitar no livro do coração.

Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador.

Os círculos doutrinários do Cristianismo estão repletos de aprendizes que
não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais,
sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o
Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas,
concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante
do serviço justo.



BÍBLIASAGRADA.OevangelhosegundoJoão,8:12,p.1401.

“Ponde minhas palavras em vossos

ouvidos”, disse Jesus.

O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino

Mestre transmitido alguma lição, ao acaso?

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 176.



Como estamos lendo e ouvindo as palavras de Jesus?

REFLEXÃO
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