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Cartas  espirituais

“E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que
também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de
Laodicéia lede-a vós também.” - Paulo. (Colossenses, 4 :16.)

O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência
humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos
mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos, através de todos
os recursos.



Em razão disso, a inspiração edificante
nunca faltou às criaturas. E, na
atualidade, com a intensificação do
intercâmbio entre os círculos visíveis e
invisíveis, à face do Espiritismo evangélico
que restaura no mundo o Cristianismo,
na sua pureza essencial, as cartas
espirituais são mais diretas, mais
tangíveis.



Grande parte dos estudantes, contudo,
seguindo a velha corrente do indiferentismo,
em reparando essa ou aquela página
edificadora, procura avidamente os nomes
daqueles a quem são dirigidas.
Se há conselhos sábios, devem ser para os
outros; se surgem advertências amigas ou
severos apelos, devem ser igualmente para os
outros.



E compacta assembleia de
companheiros demonstra
singular ansiedade para receber
mensagens particularistas, com
apontamentos individuais.



Para prevenir tais extremos,
recomendava Paulo que as epístolas
dedicadas a determinada igreja
fossem lidas e comentadas em
diferentes santuários para a
necessária fusão e dilatação dos
conhecimentos elevados.



As cartas espirituais de hoje
devem observar idêntico
processo. Somos compelidos a
reconhecer que todos somos,
individualmente, portadores de
um templo interno.



Saibamos extinguir as solicitações
egoísticas e busquemos em cada
mensagem do Plano Superior a
consolação, o remédio, o conselho
ou a advertência de que
carecemos.



Quando soubermos compreender as
pequeninas experiências de cada dia
com a luz do Evangelho, concluiremos
que todas as epístolas do bem procedem
de Deus para a comunidade geral de
seus filhos.

Emmanuel



Prece



✅ 1. Reflexão: a abordagem dos romances históricos de 
Emmanuel´por Saulo César no seminário?

✅ 2.  Roda de Conversa: Destaques das pontuações de Saulo 
César. Opiniões e ponderações.

✅ 3. Como analisar os romances na perspectiva da 
Metodologia de Kardec, da Maiêutica Socrática, dos Pilares de 
Emmanuel e da orientação da Doutrina Espirita

✅ 4. Próxima pauta para os grupos de trabalho como os 
temas: 
G.1;   Há 2000 anos
G 2;  Paulo eEstevão Parte 1 

G 3;  Renúncia
G 4: 50 anos depois
G 5:   Ave Cristo G 6:  Paulo e Estevão Parte 2
✅ 5. Prece



?





Preparando – nos...



Utilizamos o método 
indicado por Kardec? 

Aplicamos as orientações 
de Emmanuel?

Enfatizamos na 
dialética socrática?

Em síntese:

19





Os romances de Emmanuel

“O reajuste vem seguido de
oportunidades.
Como primeira  via de resgate:
o trabalho”.

Saulo César



Os romances de Emmanuel

“Uma fala que se distancia dos
conceitos do evangelho pode 
instigar reações nocivas.
Importante atentar para o verbo.
As palavras podem produzir
efeitos dramáticos”.

Saulo César



CONSELHO DE  SAULO CESAR:

...Devemos cuidar da nossa casa mental,

alimentando-a com coisas boas.
É o que acontece com quem estuda o Evangelho Redivivo.



Os romances de Emmanuel

“Estágio do testemunho e do
sacrifício. (Nestório/Ciro)

Sofrimento não é sacrifício.
( Célia)”

Saulo César



Os romances de Emmanuel

“  A narrativa de Emmanuel relata
a saga dos apóstolos, as dificuldades,
as dúvidas [...] o convite de Paulo à
Lucas para que se dedicasse à obra
do Evangelho.”

Saulo César



Os romances de Emmanuel

“ O testemunho de Lucas , que passa
a considerar-se parte da história [...]
A consolidação do Cristianismo
no seu nascedouro, possibilita o 
entendimento destes contextos..”

Saulo César



Os romances de Emmanuel

“Ave Cristo é quase um
manual de como agir
para recuperar alguém[...].
200 anos de Cristianismo;
O triunfo do Cristo[...]
O papel da misericórdia.” 

Saulo César 



Os romances de Emmanuel
“Crescimento pessoal é o foco deste romance [...] 
A proposta do Evangelho não se dirige 
exclusivamente ao intelecto. É impossível  
aprofundar sem o entendimento, fazendo 
concessões aos equívocos, aos erros... 
[....] A internalização é um processo que decorre 
da transformação do nosso íntimo, da maneira 
de sentir... de agir...”

Saulo César



"...porque a proposta do Evangelho não se dirige 
exclusivamente ao nosso intelecto. Ela começa por aí. É 
impossível a gente aprofundar sem o entendimento, a gente 
fazendo concessões aos equívocos, aos erros..." 

É impossível  aprofundar sem o entendimento, fazendo 
concessões aos equívocos, aos erros..." 



Os romances de Emmanuel

“O mote de O Evangelho Redivivo:
O Evangelho do Cristo precisa ser
Conhecido, meditado, sentido e

vivido...”
Saulo César





Grupos - Exercitando a metodologia:

G.1;   Há 2000 anos
G 2;  Paulo eEstevão Parte 1
G 3;  Renúncia
G 4 50 anos depois
G 5   Ave Cristo

G 6 - .Paulo e Estevão Parte 2





Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


