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Reflexão



Prece



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

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



?





Preparando – nos...



Jesus, guia e modelo. Qual o significado ?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.2 

A missão de Jesus



4.2 A missão de Jesus

Jesus, o tipo de perfeição moral e o Espírito Divino

Verdade X afirmações contrárias

O trabalho do espírita – cristão sincero

Jesus: a Lei de Justiça e a Lei de Amor

Jesus: a justiça e a atualização da Lei Antiga

A Lei de Amor

A fácil aplicação dos ensinamentos de Jesus
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A missão de Jesus

A missão de Jesus, pode ser resumida nas
seguintes palavras do Codificador: “Tendo por
missão transmitir aos homens o pensamento de
Deus, somente a Sua Doutrina em toda a pureza,
pode exprimir esse pensamento”. E o Espírito
Emmanuel acrescenta, por sua vez: “Jesus, cuja
perfeição se perde na noite imperscrutável das eras,
personificando a sabedoria e o amor, tem orientado
todo o desenvolvimento da Humanidade terrena



“Para o homem, Jesus constitui 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 expressão mais
pura da Lei do Senhor, porque,
sendo Ele o mais puro de quantos
têm aparecido na Terra, o Espírito
Divino o animava”

Jesus, o tipo de perfeição moral e o Espírito Divino



Verdade X afirmações contrárias

Por ser única, a verdade não pode achar-se
contida em afirmações contrárias e não há
razão para que Jesus imprimisse duplo
sentido às suas palavras.

Se, pois, as diferentes seitas se contradizem;
se umas consideram verdadeiro o que outras
condenam como heresias, é impossível que
todas estejam com a verdade.

Se todas houvessem apreendido o sentido
verdadeiro do ensino evangélico, todas se
teriam encontrado no mesmo terreno e não
existiriam seitas.

.



O trabalho do espírita – do cristão sincero

O trabalho do espírita, do cristão sincero é, portanto, o de
resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos do Cristo
(....)

Deve procurar entender o Evangelho segundo os postulados
da Doutrina Espírita, uma vez que esta representa o
cumprimento da promessa do Cristo, assim registrada por
João: “Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito para que
convosco permaneça para sempre;



O trabalho do espírita – do cristão sincero

o Espírito da Verdade, que o mundo não
pode acolher, porque não vê nem o conhece”
(João, 14:15 a 17). “Mas o Paráclito, o Espírito
Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos
ensinará tudo, e vos recordará tudo o que
vos disse”.

( João, 14:26).



Jesus: a Lei de Justiça e a Lei de AmorJesus disponibiliza à Humanidade
terrestre a Lei de Justiça transmitida
por Moisés nos Dez Mandamentos
(Decálogo).

O Mestre Nazareno traz a Lei de
Amor e todas as orientações
espirituais necessárias à melhoria
moral do homem.



Jesus: a Lei de Justiça e a Lei de Amor
A Lei de Amor, é roteiro seguro do homem de
bem, e está resumida nestes dois ensinos:
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento.

Este é o primeiro e grande mandamento. E o
segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo. Desses dois
mandamentos dependem toda a Lei e os
profetas”. (Mateus, 22: 37 a 40)



Jesus: a justiça e a atualização da Lei Antiga

Jesus não revogou a Lei de Deus 
(Decálogo) nem os 
ensinamentos essenciais dos 
demais profetas, (....) extraiu 
deles o espírito, ou seja, o 
sentido verdadeiro, libertando-
os das limitações dos aspectos 
externos, literais. 



Jesus: a justiça e a atualização da Lei Antiga

Adequou a legislação antiga aos
preceitos do amor e da verdadeira
Justiça Divina. Justiça que difere da
praticada pelo judaísmo e, mais
tarde, pelos pressupostos das igrejas
cristãs. A Justiça pregada pelo
Cristo é plena de misericórdia e
bondade e transmite a ideia de Pai
quando se refere ao Criador
Supremo.



A Lei de Amor

O amor resume a doutrina de
Jesus inteira, porque é o
sentimento por excelência, e os
sentimentos são os instintos
elevados à altura do progresso
feito. Em sua origem, o homem
só tem instintos; quando mais
avançado e corrompido, só tem
sensações; mais instruído e
purificado, tem sentimentos.



A Lei de AmorA Lei de Amor substitui a
personalidade pela fusão dos seres;
extingue as misérias sociais. (....)

Feliz aquele que ama, porque não
conhece a miséria da alma nem a do
corpo; (...)

Quando Jesus pronunciou a divina
palavra — amor, os povos
estremeceram e os mártires, ébrios de
esperança, desceram ao circo



A fácil aplicação dos ensinamentos de Jesus“Não se reveste o ensinamento de Jesus de
quaisquer fórmulas complicadas.

(....) o Senhor desce da Altura, a fim de
libertar o templo do coração humano para a
sublimidade do amor e da luz, através da
fraternidade, do amor e do conhecimento.

O Mestre não exige que os homens se façam
heróis ou santos de um dia para outro.

(...) Dirige-se a palavra dele à vida comum,
aos campos mais simples do sentimento, à
luta vulgar e às experiências de cada dia.





Como você percebe a missão de Jesus?



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


