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chamada “Ilumination Book Awards”, na Flórida. 



Plataforma do Mestre
“Ele salvará seu povo dos pecados deles.” - (Mateus, 1:21.)

Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus
seria um comandante revolucionário, como tantos outros,
a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da
morte, do suor e das lágrimas de muita gente.



Ainda hoje, vemos grupos compactos de
homens indisciplinados que, administrando
ou obedecendo, se reportam ao Cristo,
interpretando-o qual se fora patrono de
rebeliões individuais, sedento de guerra civil.



Entretanto, do Evangelho não transparece
qualquer programa nesse sentido.
Que Jesus é o Divino Governador do Planeta
não podemos duvidar. O que fará Ele do
mundo redimido ainda não sabemos,
porque ao soldado humílimo são defesos os
planos do General.



A Boa Nova, todavia, é muito clara,
quanto à primeira plataforma do
Mestre dos mestres. Ele não
apresentava títulos de reformador dos
hábitos políticos, viciados pelas más
inclinações de governadores e
governados de todos os tempos.



Anunciou-nos a celeste revelação que Ele
viria salvar-nos de nossos próprios pecados,
libertar-nos da cadeia de nossos próprios
erros, afastando-nos do egoísmo e do
orgulho que ainda legislam para o nosso
mundo consciencial.



Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo
de apostolado evangélico - Cristo libertando o
homem das chagas de si mesmo, para que o homem
limpo consiga purificar o mundo.
O reino individual que puder aceitar o serviço
liberatório do Salvador encontrará a vida nova.

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



?





Preparando – nos...



Qual o meu roteiro para participar da
Plataforma do Mestre?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.3 

Jesus é o caminho, a verdade e a vida



4.3 Jesus é o caminho, a verdade e a vida

A tutela de Jesus

4.3.1 Eu sou o caminho

O uso do livre arbítrio

4.3.2 Eu sou a verdade

A felicidade plena

4.3.3 Eu sou a vida

Como alcançar o Reino de Deus

Tema 4.3



Jesus é o caminho, a verdade e a vida

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me
conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde
agora o conheceis e o vistes.” (João, 14:6 e 7)

Bíblia de Jerusalém . O evangelho segundo João, 14:6 e 7, p.1879



Jugo...



Jesus é o caminho, a verdade e a vida

“Espiritismo sem Evangelho é apenas
sistematização de ideias para transposição da
atividade mental, sem maior eficiência na
construção do porvir humano.

(...) que o Cristianismo Redivivo prevaleça entre
nós, para que a experiência terrestre não vos
constitua patrimônio indesejável e inútil (...)

XAVIER, Francisco Cândido. Luz no caminho. Pelo Espírito Emmanuel.
Cap. Irmanemo-nos em Jesus, p. 40.



Aceitar a tutela de Jesus e marchar,
em companhia d’Ele, é aprender
sempre e servir diariamente, com
renovação incessante para o bem
infinito,(....)

Cristãos que não aproveitam o
caminho do Senhor (...) são
criaturas voluntariamente
condenadas à estagnação.

XAVIER. F.C. Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. It 176, p.366

A tutela de Jesus



Jesus é o caminho para Deus, o qual é o
destino final da Humanidade redimida.

Jesus é o caminho para a transformação
espiritual, a fim de que os homens venham
a participar da forma de vida divina, a vida
necessária e independente do próprio Pai
[...], a plenitude de Deus, isto é, sua
natureza e seus atributos [...].

CHAMPLIN, R. Norman. V.2. (Lucas/João) O NT interpretado
versículo por versículo. It 14.6. p.683

4.3.1 Eu sou o caminho



O uso do livre arbítrioPara todas as direções existem caminhos.
Há curtos caminhos [...] Também os há
largos e longos [...].

A vida, em si mesma, é um caminho que
cada criatura percorre na experiência
existencial com êxito ou fracasso, conforme
a opção feita. Todos seguimos por caminhos
variados, muitas vezes, ignorando o ponto a
que nos levam

FRANCO, Divaldo P. Pelos caminhos de Jesus. Pelo Espírito Amélia Rodrigues.
Prólogo, p. 7.



4.3.2 Eu sou a verdadeA Verdade que mostra que o Senhor Jesus
não é somente o alvo, mas igualmente o
caminho para esse alvo, é verdade
importantíssima [...]

Apesar de o seguirmos no caminho,
palmilhando pelo caminho que ele nos
aponta, (...)o próprio Senhor Jesus
assegurou-nos que os discípulos não
devem esperar que a nossa peregrinação
não tenha durezas, tal como a dele mesmo
foi dificílima [...].
CHAMPLIN, R. Norman. V.2. (Lucas/João) O NT interpretado
versículo por versículo. It 14.6. p.683 e 684,



A felicidade plena A verdade que Jesus corporifica é a Verdade
Divina, sem mácula, a que conduz o homem à
felicidade plena:

O progresso marcha, lenta ou aceleradamente, e
ninguém o pode deter. É o processo natural da
vida, que evolui sistematicamente sem nunca
parar.
[...] O mesmo ocorre com a verdade. Não pode
ser impedida, porque o seu fluxo, o seu curso, é
inestancável.
Quanto mais lúcida a civilização, mais claro se
lhe desvela o conhecimento da verdade,

FRANCO. Divaldo P. Dias Venturosos/Amélia Rodrigues. Cap.22



Jesus é vida porque, na qualidade de
Logos [do grego, a palavra, o verbo] divino e
eterno, ele compartilha da mais elevada
forma de toda espécie de vida, a vida do
próprio Deus. Por conseguinte, ele é
verdadeiramente divino.

Essa vida divina, porém, Jesus transmite
aos homens regenerados, tal como a mesma
lhe foi transmitida, quando de sua
encarnação humana.

CHAMPLIN, R. Norman. V.2. (Lucas/João) O NT interpretado
versículo por versículo. It 14.6. p.683 e 684,

4.3.3 Eu sou a vida



Em sua encarnação, o Senhor Jesus
veio ensinar aos homens como devem
compartilhar dessa vida, porque lhes
demonstrou como a recebeu, mediante
uma transformação moral e metafísica
[...].

Jesus Cristo é a vida, tanto a vida
futura como o princípio e a fonte origi-
nária de toda a vida, pelo que também
aquele que não se achega a Deus, por
intermédio dele, está sujeito à
condenação, à morte espiritual [...].

CHAMPLIN, R. Norman. V.2. (Lucas/João) O NT interpretado
versículo por versículo. It 14.6. p.683 e 684,

4.3.3 Eu sou a vida



Como alcançar o Reino de Deus
Ante o mundo moderno, em doloroso e acelerado 
processo de transição, procuremos em Cristo Jesus o 
clima de nossa reconstrução espiritual para a Vida 
Eterna. [...]

Profundas transformações políticas assinalam o 
caminho das nações, asfixiantes dificuldades pesam 
sobre os interesses coletivos, em toda a comunidade 
planetária, e, acima de tudo, lavra a discórdia, em toda 
parte, desintegrando o idealismo santificante.

XAVIER, F.C. Luz no caminho. Pelo Espírito Emmanuel, Irmanemo-nos em 
Jesus. ´´p.35  a 39.



Como alcançar o Reino de Deus“Transformemo-nos, assim, naquelas “cartas
vivas” do Mestre a que o Apóstolo Paulo se
refere em suas advertências imortais.

Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos
na esfera científica e filosófica, todavia, não
nos esqueçamos do “amemo-nos uns aos
outros” como o Senhor nos amou.

Sem amor, os mais alucinantes oráculos são
igualmente aquele “sino que tange” sem
resultados práticos para as nossas
necessidades espirituais.
XAVIER, F.C. Luz no caminho. Pelo Espírito Emmanuel,
Irmanemo-nos em Jesus. ´´p.35 a 39.





Como me reconheço perante Jesus, Mestre e
Senhor? 



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


