
147  - Nos corações

“Recebei-nos em vossos corações.”
Paulo (II Coríntios, 7:2)

Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam
diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas
raros lhe abrem as portas da vida.

As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João 
são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através 
de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre.

Recebem outros as advertências e luzes evangélicas, à maneira de
negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas
de grande vulto.

Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios
egolátricos, em polêmicas laboriosas e infecundas.



No imenso conflito das interpretações dever-se-ia, porém, acatar 
o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios.

O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros
de ministério sejam recebidos nos corações.

Muito diversa surgirá a comunidade cristã, se os discípulos
atenderem à solicitação.

Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos
emissários divinos, no plano interno, então a discórdia e o
sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé.

Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal
conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a
tranquilidade própria.



Registra a lição do Evangelho no ádito do ser. 

Não te descuides, relegando a ao mundo externo, ao sabor da 
maledicência, da perturbação e do desentendimento. 

Abriga a dentro de ti, preservando a própria felicidade. 

Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o Céu 
comunicar-se-á com a Terra, através de teu coração.





2.1 - Conceitos, Objetivos,
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O Evangelho 

Redivivo
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Livro I - Tema 2
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A ideia é oferecer condições de fortalecimento
moral-intelectual a quem o desejar, disponibilizando a
mensagem do Cristo, que se encontra nos livros do
Novo Testamento, analisada segundo o Espiritismo.



“[...] Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados;

postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos

impasses; perseguidos, mas não abandonados; prostrados por

terra, mas não aniquilados”.

Paulo, II Coríntios, 4:8 a 9
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O que ocorre é que algumas pessoas os
estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.

Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus?

Ou estou tentando agradar a homens?

Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens,
não seria servo de Cristo.

Gálatas, 1 ,6 -10

Admiro-me de que vocês estejam
abandonando tão rapidamente aquele que
os chamou pela graça de Cristo, para
seguirem outro evangelho que, na
realidade, não é o evangelho.
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“Por que sendo um só o Evangelho de Jesus, existem dele as 
mais variadas interpretações? ”

Sendo que o Evangelho é um só....

621. Onde está escrita a lei de Deus?

“Na consciência.”

a) — Visto que o homem traz em sua consciência a 
lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser 
ela revelada?

“Ele a esquecera e desprezara.
Quis então Deus lhe fosse lembrada.”
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Conceitos

Procuram, efetivamente, evitar interpretações pessoais e

literais....

A sugestão é extrair o espírito da letra....
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•Extrair o espírito da letra

•Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, e deixa aos mortos o sepultar

os seus mortos (Mt 8: 22)

Jesus orienta 

Repugna-nos à razão, pelo senso natural de caridade, a ideia de não 
darmos a benção da sepultura ao corpo de alguém que morreu. 

[...]

Obviamente, cadáver não pode enterrar cadáver. Logo, não é este o 
sentido da orientação de Jesus. 

O Mestre se refere aos “mortos de espírito” que ainda não se 
despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. 

“Os mortos que sepultam mortos” são Espíritos prisioneiros das ilusões 
da matéria, que trazem a consciência adormecida.

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/EE/Estudos/EadeP1T2P1.1.4.htm
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com a significação de que, tanto nos livros dos profetas como
nos Evangelhos, devemos deixar de lado a interpretação
segundo a letra, para nos atermos tão-somente ao significado
segundo o espírito.

Paulo (2 Coríntios 3:6)

“A letra mata e o Espírito 
vivifica”  



Veredas surgen, sem saída, e estradas se apresentam sem fim....

PELOS CAMINHOS DE JESUS
Por todas as direções existem caminos.
Há curtos caminos que conduzem à loucura e ao
suicídio, ao crime e ao desespero.
Também os há largos e longos que facultam a
embriaguez dos sentidos, o desregramento da
emoção nos compromissos infelices.

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.

Os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações 
consumidas a que se entregam.



Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam.

Os egoístas elegem as vias solitárias nas quais se
perturbam após longa marcha.

Os servidores da caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e 
chegam aos portos da paz.

Os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e 
repousam nos climas da ventura que alcançam.

Na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se...

Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas,
tombando em abismos de sofrimentos inenarráveis.

Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e
perdem-se em sombras espessas.

Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de 
alcançar a meta que persegue: a felicidade integral. Amélia Rogrigues
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Livro I - Tema 2  - continuação



A doutrina Espírita atende à promessa do Cristo 
João, 14: 15 a 17

Extrair o espírito da letra...
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Jesus histórico

Gálatas 1 : 6 -10

Paulo, II Coríntios, 4 :8 -9

O mediador
O defensor
O consolador
Aquele que está ao lado
Que intercede

Paráclito
Parakletos
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Na rota do Evangelho –

“Recebei-nos em vossos corações...” Paulo (II Coríntios, 7:2)

É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos.

Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior

esforço para verificar lhes a clareza, de modo a transmiti-las a

outrem com autenticidade precisa.

Exatidão histórica.

Citação escorreita. (sem defeito)

Lógica natural.

Linguagem limpa.

Comentários edificantes. 

Ilustrações elevadas. Cap. 126
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Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de
vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade
do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e
sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se
derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da
Humanidade.

Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica,
é importante reflitamos no apontamento feliz do Apóstolo Paulo:

“Recebei-nos em vossos corações...”

Cont...
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• Objetivos

Estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros
do Novo Testamento à luz da Doutrina Espírita.

Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido
espiritual,não no literal, extraindo o espírito da letra.

Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos 
ensinamentos da sua mensagem evangélica ...

aprendermos a exemplificá-la

Esforçar-se para vivenciar os preceitos evangélicos 
como norma de conduta humana.



12

São objetivos ambiciosos, [...], considerando o nível 
de imperfeição que ainda nos caracteriza. 

temos de dar o 
primeiro passo ...

erguendo bem alto a mensagem de Amor do 
Evangelho do Reino.
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O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime: a
moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os
homens e torná-los irmãos;

que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e
o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma
solidariedade comum; de uma moral, enfim, que há de transformar
a Terra, tornando-a morada de Espíritos superiores aos que hoje a
habitam.

É a lei do progresso, à qual a Natureza está submetida, que se
cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para
fazer com que a Humanidade avance.

24 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 1, it. 9, p. 42.
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Nos lembra Amélia Rodrigues:

A História antiga está repleta de filósofos, legisladores e
missionários, que contribuíram eficazmente para o progresso da
Cultura, da Ética, da Arte e da Ciência.

• Princípios norteadores

[...] procura enfatizar a simplicidade e a impessoalidade 
da mensagem cristã, com foco na interpretação espírita 
porque, mais do que nunca, a Humanidade precisa do 
Evangelho...
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Veio Jesus, o Peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da
harmonia, da auto realização, em um conceito simples, numa
linguagem destituída de atavios,

FRANCO, Divaldo P. Vivendo com Jesus. 
Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 5

Cont...

Escolas do pensamento multiplicaram-se através dos tempos,
discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a
superação do sofrimento, a coragem para o inevitável
enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas.[...]

numa lógica incomum, apresentando o amor, puro e
simples, como a única e eficaz solução para todos os
enigmas e conflitos.
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Emmanuel alerta a respeito:

Ler, sim, e ler sempre, mas saber o que lemos.[...]

Estudar, sim, e estudar sempre, mas saber o que
estudamos.[...]

Assevera o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos
Tessalonicenses:

“examinai tudo e retende o bem.”

XAVIER, Francisco Cândido. Livro da esperança. Pelo Espírito Emmanuel. Cap.74.

O mais importante, contudo, é jamais se descurar da finalidade 
precípua do estudo, que é a melhoria moral do ser humano.
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• Justificativas

O simples fato de Jesus ter afirmado:

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim”

[...] Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos superiores, esclarece
que Jesus teve “[...] por missão transmitir aos homens o
pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza,
pode exprimir esse pensamento.

[...], cada um de nós, seguiremos os passos do nosso Guia e
Modelo, Jesus Cristo.

....e a Terra se transformará na morada dos eleitos e,“[...] então
haverá um só rebanho, um só pastor.”



18

Juntos, com constância, esforço, disciplina e 
trabalho conseguiremos….

Obrigado!!!


