


Facilitadoras: Elzi Nascimento
Elzita Melo Quinta31





Reflexão



Vinha 
de
luz

Cap 81

FCX/Emmanuel - FEB Editora



81
Estejamos certos

“Porei minhas leis em seus corações e as escreverei
em seus entendimentos” - Paulo. (Hebreus, 10:16.)

As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras.
Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de
natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários.
O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor.



Toda a movimentação de páginas
rasgáveis, portadoras de vocabulário
restrito, representa fase de preparo
espiritual, porque o objetivo de Jesus
é inscrever os seus ensinamentos em
nossos corações e inteligências..



Poderemos aderir de modo intelectual aos mais
variados programas religiosos, navegarmos a
pleno mar da filosofia e da cultura meramente
verbalistas, com certo proveito à nossa posição
individual, diante do próximo; mas, diante do
Senhor, o problema fundamental de nosso
espírito é a transformação para o bem, com a
elevação de todos os nossos sentimentos e
pensamentos.



O Mestre escreverá nas páginas
vivas de nossa alma os seus
estatutos divinos.

Tenhamos disso a certeza.



E não estejamos menos convencidos de que, às
vezes, por acréscimo de misericórdia, nos
conferirá os precisos recursos para que lavemos
nosso livro íntimo com a água das lágrimas,
eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo
purificador do sofrimento.

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...



?







Últimas palavras?



Frases de Jesus 
na cruz

Mateus Marcos Lucas João Salmos

Pai, perdoai-os 
porque eles 
não sabem o 
que fazem.

23:34

Em verdade eu 
te digo hoje 
estarás comigo 
no Paraíso.

23:43

Mulher, eis aí 
o seu 
filho. e Eis aí 
tua mãe.

19:26–27

Elí, Elí, lama 
sabactani? ou
Eloï, Eloï, lama 
sabactani?

27:46 15:34 22:1

Tenho sede. 19:28

Está 
consumado.

19:30

Pai, em tuas 
mãos entrego 
meu espírito.

23:46 31:5



Respondeu-lhes: A vós não vos
compete saber os tempos ou as
épocas, que o Pai reservou à sua
própria autoridade. 8 Mas recebereis
poder, ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a
Judéia e Samária, e até os confins da
terra. 9 Tendo ele dito estas coisas,
foi levado para cima, enquanto eles
olhavam, e uma nuvem o recebeu,
ocultando-o a seus olhos.” (Atos dos
Apóstolos 1,6-9) Bíblia Almeida.



Evangelho de Mateus, 
capítulo 28, versículo 
20: “E eis que eu 
estarei convosco todos 
os dias até à 
consumação dos 
séculos”!





NA HORA DERRADEIRA...

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



TESE 
CONHECER CONHECER, A TÍTULO DE 

CONTEXTUALIZAÇÃO, AS ÚLTIMAS 
PALAVRAS DE JESUS ENQUANTO ESTAVA 

NO MARTÍRIO DA CRUZ, SOB A ÓTICA DOS 
QUATRO EVANGELISTAS:

Lucas, João, Mateus, Marcos e Salmos.

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



DISCUTIR
MEDITAR

Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. 
(23:34)

LUCAS:

... te digo  que hoje estarás comigo no Paraíso(23:43). 

Pai, em tuas mãos entrego meu espírito (23:46)
Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



DISCUTIR
MEDITAR

Mulher, eis aí o seu filho e eis aí a tua mãe. (19;26-27)

JOÃO:

Tenho sede. (19:28). 

Está consumado. (19:30)

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



DISCUTIR
MEDITAR

MEU DEUS, MEUS DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE? (27:46) –
(Eli, Eli,  lema sabakhthani?)                    

MATEUS:

MARCOS

MEU DEUS, MEUS DEUS, POR QUE ME BANDONASTE?
(15:34)

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



DISCUTIR
MEDITAR

MEU DEUS, MEUS DEUS, POR QUE ME ABANDONASTE? (22) –
(Davi)                   

SALMOS:

...EM TUAS MÃOS ENTREGO MEU ESPÍRITO  (31:6)
- (Davi)

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



SÍNTESE
VIVENCIAR

DEUS DEU A JESUS O PODER DIVINO PARA 
TUDO SUPORTAR E JESUS NOS TRANSFERIU 
ESSE PODER, DIZENDO: “SOIS DEUSES”.
ESPELHADOS NO SEU SACRIFICIO,  
PODEREMOS RESISTIR AOS INFORTÚNIOS DA 
VIDA  COM RESIGNAÇÃO, COMO ELE ?

Colaboração: IEDA Palandi Turma-1



ORIENTAÇÕES 
DE EMMANUEL

MÉTODO DE
KARDEC

DIALÉTICA

SOCRÁTICA

AS ÚLTIMAS PALAVRAS DE JESUS
Colaboração: João Luís Tavares / Turma-1

CONHECER

MEDITAR

SENTIR

VIVENCIAR

TESE

DISCUSSÃO

SÍNTESE



João 19:25-27

• 19:25 Estavam de pé, junto à cruz, a sua mãe, a irmã de sua 
mãe, Maria {mulher} de Clopas, e Maria Magdalena. 

• 19:26 Então, ao ver Jesus a {sua} mãe e, de pé ao seu lado, o 
discípulo que {ele} amava, diz à {sua} mãe: Mulher, eis o teu 
filho. 

• 19:27 A seguir, diz ao discípulo: Eis a tua mãe. Desde aquela 
hora, o discípulo a recebeu em sua própria {casa}.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras na Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/ Turma-1



João 19:28-30

• 19:28 Depois disso, vendo Jesus que todas {as coisas} já 
estão consumadas1, a fim de que se consumasse a Escritura, 
diz: Tenho sede!

• 19:29 Estava colocado {ali} um vaso cheio de vinagre. Após 
colocarem uma esponja cheia de vinagre em um {talo de} 
hissopo, o aproximaram da sua boca. 

• 19:30 Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está 
consumado! E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras na Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Mateus  -27:4550
• 27:45 Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre 

toda a terra. 

• 27:46 Por volta da hora nona, bradou Jesus, em alta voz, 
dizendo: Eli, Eli, lema sabakhthani?. Isto é: Meu Deus, Meu 
Deus, por que me abandonaste?

• 27:47 Alguns dos que estavam de pé ali, ouvindo {isso}, 
diziam: Ele chama Elias. 

• 27:48 E, logo, um deles, correndo, tomando uma esponja, 
enchendo-a de vinagre, colocando-a em volta de um caniço, 
dava-lhe para beber. 

• 27:49 Os restantes diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-
lo. 

• 27:50 Jesus, gritando novamente com grande voz, deixou ir 
o espírito.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras na Cruz

Colaboração: João Luís Tavares



Marcos 15:33-37

• 15:33 Ao chegar a hora sexta, houve treva sobre a terra 
inteira, até a hora nona. 

• 15:34 E, à hora nona, bradou Jesus, em alta voz: Eloi, Eloi, 
lema sabakhthani?. Que traduzido é: Meu Deus, Meu Deus, 
por que me abandonaste?

• 15:35 Alguns dos que estavam presentes, ouvindo {isso}, 
diziam: Vede! Ele chama Elias. 

• 15:36 Alguém, correndo, enchendo uma esponja de vinagre, 
colocando-a em volta de um caniço, dava-lhe para beber, 
dizendo: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. 

• 15:37 Jesus, deixando uma grande voz, expirou.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras na Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Lucas 23:44-46

• 23:44 Já era quase a hora sexta, e houve treva sobre toda a 
terra até a hora nona,

• 23:45 tendo o sol se eclipsado, e o véu do santuário se 
rasgado ao meio. 

• 23:46 E, chamando em alta voz, disse Jesus: Pai, em tuas 
mãos entrego o meu espírito. Ao dizer {isso}, expirou.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras na Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Mateus 28:16-20

• 28:16 Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o 
monte que Jesus lhes ordenara. 28:17 Ao vê-lo, o 
reverenciaram; mas {alguns} duvidaram. 

• 28:18 Aproximando-se Jesus, falou-lhes: Foi dada a mim 
toda a autoridade no céu e sobre a terra. 

• 28:19 Portanto, ide e tornai discípulos de todas as nações, 
mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, 

• 28:20 ensinando-os a guardar todas {as coisas} que vos 
ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a 
consumação da era.

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras após a Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Lucas 24:26-53
• 24:36 Enquanto falavam estas {coisas}, ele fica em pé no meio deles e 

lhes diz: Paz para vós! 

• 24:37 Atemorizados, pensavam estar contemplando um espírito e 
ficaram amedrontados.

• (...)

• 24:48 Vós {sois} testemunhas destas {coisas}. 

• 24:49 Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Vós, porém, 
permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder pelo alto. 

• 24:50 Ele os conduziu até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. 

• 24:51 E sucedeu que, ao abençoá-los, apartou-se deles e foi elevado ao 
céu. 

• 24:52 E eles, após reverenciá-lo, voltaram para Jerusalém, com grande 
alegria, (...)

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras após a Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma1



Atos 1:6-9

• 1:6 Assim, os que estavam reunidos o interrogaram, dizendo: 
Senhor, {é} neste tempo que estás restaurando o reino a 
Israel? 

• 1:7 Disse para eles: Não cabe a vós conhecer tempos ou 
épocas, que o Pai estabeleceu com sua própria autoridade. 

• 1:8 Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo vier 
sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém 
como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. 

• 1:9 Ao dizer essas {coisas}, enquanto eles olhavam, {ele} foi 
elevado, e uma nuvem o encobriu aos olhos deles. 

TESE

CONHECER

Haroldo Dutra Dias. Novo Testamento. FEB. 2013

Últimas palavras após a Cruz

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Humberto de Campos – Boa Nova
MEDITAR

DISCUSSÃO

• OS QUINHENTOS DA GALILÉIA
• […] - "Amados - a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do 

coração -, eis que retorno a vida em meu Pai para regressar à luz do meu
Reino!...

• "Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros
e ásperos. Entretanto, nada temais! Sede fiéis ao meu coração, como vos
sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela! Ide ao mundo, onde
teremos de vencer o mal! Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para
que aí seja interpretada e posta em prática a Lei de Amor do Nosso Pai, em
obediência feliz à sua vontade augusta!”

• Sagrada emoção senhoreara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então
que observaram o Mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em
demanda de sua gloriosa esfera do infinito. […]

Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1



Advento do Espírito de Verdade

• Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e 
dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha
palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável
verdade: o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem
as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem
esparso no seio da Humanidade e disse: “Vinde a mim, todos vós que sofreis.” 

SENTIR

SÍNTESE

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap VI – O Cristo Consolador, Item 5
Colaboração: João Luís Tavares/Turma -1



O Espírito de Verdade
• Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-

vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo
as vontades do Pai, que esta no Céu: Senhor! Senhor!... e podereis
entrar no Reino dos Céus. 

VIVENCIAR

SÍNTESE

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Prefácio

A palavra de Jesus continua sendo
escutada em nosso coração?

Colaboração: João Luís Tavares / Turma-1
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Colaboração: João Luís Tavares/Turma-1





Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


