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.

Perante Jesus
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não 

aos homens.” – Paulo. (Colossenses, 3:23.) 

A compreensão do serviço do Cristo, entre as criaturas humanas, alcançará 
mais tarde a precisa amplitude, para a glorificação d’ Aquele que nos segue de 

perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz.

Se cada homem culto indagasse de si mesmo, quanto ao fundamento essencial 
de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos 

horizontes para ilações de valor infinito.



Para quem trabalhou no século?

A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia?
Não desejamos menoscabar a posição respeitável
das pátrias, das organizações, da família e da
personalidade; todavia, não podemos desconhecer-lhes a
expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as
fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se
renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos.



Tudo o que representa esforço da criatura foi realização
de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do
Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui
benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence
ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados
passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e
Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou
desvantagem da colaboração de cada um no serviço
divino da evolução e do aprimoramento.



Administração e obediência, responsabilidades de
traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia
conferida pelo Senhor aos tutelados.

O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos
círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem
honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna,
perante Jesus-Cristo.

Emmanuel



Prece



Sua presença é muito bem vinda!!
O Evangelho Redivivo , Turma-1.

Apresente-se!
1. Nome
2. Centro Espírita/função
3. Cidade/Estado/País



Palavras/interpretação - 1.Qual o significado 
do estudo de O Evangelho Redivivo para você?



Palavras/interpretação - 2 Tem encontrado o que veio buscar?













Preparando – nos...



Jesus e a Doutrina Espírita na minha ótica?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4 

O EVANGELHODE JESUS E A DOUTRINAESPÍRITA



4.1- Jesus Guia e Modelo da Humanidade Terrestre

4.2 – A missão de Jesus

4.3 - Jesus é o caminho, a verdade e a vida

4.4 – Os apóstolos de Jesus – a missão dos apóstolos

4.5 - Os evangelistas. A escritura dos textos

evangélicos

O EVANGELHODE JESUS E A DOUTRINAESPÍRITA

Tema 4



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.1 

4.1 JESUS, GUIA E MODELO DA HUMANIDADE TERRESTRE



4.1- Jesus Guia e Modelo da Humanidade Terrestre

1. A Comunidade dos Espíritos Puros

2. Ações para a Terra provenientes da comunidade dos
Espíritos Puros

3. A formação da Terra

4. O programa espiritual para a Humanidade terrestre

O EVANGELHODE JESUS E A DOUTRINAESPÍRITA

Tema 4



Em O livro dos espíritos consta que Jesus é o 
Espírito mais perfeito que Deus destinou como 

Guia e Modelo da nossa Humanidade

O Evangelho Redivivo:
Jesus Guia e modelo  da 
Humanidade Terrestre



Para o homem, Jesus representa o
tipo da perfeição moral a que a
Humanidade pode aspirar na
Terra. Deus no-lo oferece como o
mais perfeito modelo, e a doutrina
que ensinou é a mais pura
expressão de sua lei, porque, sendo
Jesus o ser mais puro que já
apareceu na Terra, o Espírito
Divino o animava.

Allan Kardec – Comentários 625



A justiça das diversas encarnações do homem é
uma consequência deste princípio, pois a cada
nova existência sua inteligência se acha mais
desenvolvida e ele compreende melhor o que é
bem e o que é mal. Se, para ele, tudo tivesse que
se realizar numa única existência, qual seria a
sorte de tantos milhões de seres que morrem
todos os dias no embrutecimento da selvageria
ou nas trevas da ignorância, sem que deles
tenha dependido o próprio esclarecimento.

Allan Kardec – Comentários 619



Jesus, manifestado entre nós na
categoria de Missionário de Deus, O
Cristo ou Messias Divino, é o Guia e
Modelo da Humanidade terrestre.



1 . A Comunidade de Espíritos Puros:
Rezam as tradições do mundo espiritual que,
na direção de todos os fenômenos do nosso
sistema, existe uma Comunidade de Espíritos
puros e eleitos pelo Senhor Supremo do
Universo, em cujas mãos se conservam as
rédeas diretoras da vida de todas as
coletividades planetárias.
Essa Comunidade de seres angélicos e
perfeitos, da qual é Jesus um dos membros
divinos



2)Ações para a Terra provenientes da
comunidade dos Espíritos Puros
Ao [...] que nos foi dado saber, apenas já se reuniu,
nas proximidades da Terra(....) por duas vezes, no
curso dos milênios conhecidos.

A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se
desprendia da nebulosa solar, a fim de que se
lançassem, no Tempo e no Espaço, as balizas do nosso
sistema cosmogônico e os pródromos da vida na
matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando
se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo
à família humana a lição imortal do seu Evangelho de
amor e redenção



3) A formação da Terra
Jesus [...] com as suas legiões de trabalhadores
divinos, lançou o escopro da sua misericórdia
sobre o bloco de matéria informe, que a
Sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas
mãos augustas e compassivas. Operou a
escultura geológica do orbe terreno, talhando a
escola abençoada e grandiosa, na qual o seu
coração haveria de expandir-se em amor,
claridade e justiça.



Com os seus exércitos de trabalhadores
devotados, estatuiu os regulamentos dos
fenômenos físicos da Terra, (...) Organizou o
cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus,
o indispensável à existência dos seres do porvir.
Fez a pressão atmosférica adequada ao homem,
antecipando-se ao seu nascimento no mundo,
no curso dos milênios; estabeleceu os grandes
centros de força da ionosfera e da estratosfera,
onde se harmonizam os fenômenos elétricos da
existência planetária [...].



4. O programa espiritual para a Humanidade
terrestre

A comunidade de Espíritos puros, também
denominados Espíritos crísticos traçou (...) Na
sua condição de operários do progresso
universal, foram portadores de revelações
gradativas, no domínio dos conhecimentos
superiores da Humanidade. Inspirados de
Deus nos penosos esforços da verdadeira
civilização, as suas ideias e trabalhos merecem
o respeito de todas as gerações da Terra,



4. O programa espiritual para
a Humanidade terrestre





Jesus guia e  modelo da humanidade!
Como o seu coração

percebe esta afirmativa?



Como você define a utilidade da sua vida 
perante Jesus? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


