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JESUS PARA O HOMEM

“E achado em forma como homem,

humilhou-se a si mesmo, sendo

obediente até à morte, e morte de

cruz.”
Paulo (Filipenses, 2:8)
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JESUS PARA O HOMEM
“E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 

morte, e morte de cruz.”
Paulo (Filipenses, 2:8)

O Mestre desceu para servir, 

Do esplendor à escuridão... 

Da alvorada eterna à noite plena... 

Das estrelas à manjedoura... 

Do infinito à limitação... 

Da glória à carpintaria... 

Da grandeza à abnegação... 



JESUS PARA O HOMEM
“E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 

morte, e morte de cruz.”
Paulo (Filipenses, 2:8)

Da divindade dos anjos à miséria dos 

homens... 

Da companhia de gênios sublimes à 

convivência dos pecadores... 

De governador do mundo a servo de todos... 

De credor magnânimo a escravo...

De benfeitor a perseguido... 

De salvador a desamparado... 

De emissário do amor a vítima do ódio... 



De redentor dos séculos a prisioneiro das 

sombras... 

De celeste pastor a ovelha oprimida... 

De poderoso trono à cruz do martírio... 

Do verbo santificante ao angustiado silêncio... 

De advogado das criaturas a réu sem defesa... 

Dos braços dos amigos ao contacto de ladrões... 

JESUS PARA O HOMEM
“E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 

morte, e morte de cruz.”
Paulo (Filipenses, 2:8)



JESUS PARA O HOMEM
“E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 

morte, e morte de cruz.”
Paulo (Filipenses, 2:8)

De doador da vida eterna a sentenciado no vale 

da morte..

Humilhou-se e apagou-se para que o homem se 

eleve e brilhe para sempre!

Oh! Senhor, que não fizeste por nós, a fim de 

aprendermos o caminho da

Gloriosa Ressurreição no Reino?

Pão Nosso. Cap 62

FCX/Emmanuel - FEB Editora



Prece Inicial: 
Marluce





Estudar, à luz do Espiritismo, os ensinamentos
de Jesus codificados nos livros do Novo
Testamento, prática que já era usual entre alguns
Esríritos como Emmanuel, Amélia Rodrigues e
entre alguns encarnados: Cairbar Schutel, Eliseu
Rigonatti, Martins Peralva, Honório de Abreu,
Rodolfo Caligaris, Richardi Simonetti ...

Livro 1, pág 12



Sejam 

Bem Vindos!!



Vamos nos 

Conhecer ...

SEU NOME?

CASA Espírita e CIDADE?

Qual a sua função?



Nossa avaliação em 2020



01. No seu modo de ver os estudos realizados 

valeram a pena?

34 Respostas

Sim

100%
34

Sim



03. Você acha que a forma de abordagem e exposição 

facilita o entendimento para a proposta de compreensão 

e aprendizado da metodologia de O Evangelho 

Redivivo?

Sim

88%
30

Em parte: 

12%

4

34 Respostas



06. Sua expectativa foi abordada/atendida nesse 

ciclo de estudo?
34 Respostas

Sim

85%

29

Em parte

15%

5



07. O que você viu nesse ciclo de estudo tem 

alguma importância para a sua vida?

Sim

97%
33

Em parte

3%

1

34 Respostas





NUMA PALAVRA ....

Como você vê 

Jesus e a Doutrina 

Espírita??



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

(4.1 – pág. 93)



4.1- Jesus Guia e Modelo da Humanidade

Terrestre

4.2 – A missão de Jesus

4.3 - Jesus é o caminho, a Verdade e a Vida

4.4 – Os apóstolos de Jesus – a missão dos

apóstolos

4.5 - Os evangelistas. A escritura dos textos

evangélicos

O  EVANGELHO   DE   JESUS E  A  

DOUTRINA ESPÍRITA

Tema 4



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4 

4.1 
JESUS, GUIA E MODELO DA 
HUMANIDADE TERRESTRE

Pág. 

93

1. A Comunidade dos Espíritos Puros

2. Ações para a Terra provenientes da
comunidade dos Espíritos Puros

3. A formação da Terra

4. O programa espiritual para a 
Humanidade terrestre



4.1 – Jesus, Guia e Modelo da 
Humanidade Terrestre

• Para o homem, Jesus representa o tipo da
perfeição moral a que a Humanidade pode
aspirar na Terra. (LE Q 625)

• Deus no-lo oferece como o mais perfeito
modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura
expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser
mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito
Divino o animava.

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 1



Jesus, manifestado entre nós na

categoria de Missionário de Deus,

O Cristo ou Messias Divino, é o

Guia e Modelo da Humanidade

terrestre.



(...) na direção de todos os fenômenos do nosso

sistema, existe uma Comunidade de Espíritos

puros e eleitos pelo Senhor Supremo do

Universo, em cujas mãos se conservam as

rédeas diretoras da vida de todas as

coletividades planetárias. Essa comunidade de

seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um

dos membros divinos...

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 1

1) A Comunidade de Espíritos Puros



2) Ações para a Terra provenientes da comunidade 
dos Espíritos Puros: 

2 reuniões 

• A primeira verificou-se quando o

orbe terrestre se desprendia da

nebulosa solar, a fim de que se

lançassem, no Tempo e no

Espaço, as balizas do nosso

sistema cosmogônico e os

pródromos da vida na matéria em

ignição, do planeta ...

Emmanuel. A caminho da Luz. Cap 1



A segunda reunião, 

quando se decidia a 

vinda do Senhor à 

face da Terra,

trazendo à família 

humana a lição imortal 

do seu Evangelho de 

amor e redenção.

Emmanuel. A caminho da Luz. Cap 1



3) A formação da Terra

• Jesus [...] com as suas legiões de trabalhadores

divinos, lançou o escopro da sua misericórdia

sobre o bloco de matéria informe, que a

Sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas

mãos augustas e compassivas.

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 1



A formação da Terra

Operou a escultura

geológica do orbe terreno

(...) com os seus exércitos de

trabalhadores devotados,

estatuiu os regulamentos

dos fenômenos físicos da

Terra ...

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 1



(...) Organizou o cenário da vida, criando, sob as

vistas de Deus, o indispensável à existência dos

seres do porvir.

Fez a pressão atmosférica adequada

ao homem, antecipando-se ao seu

nascimento no mundo, no curso dos

milênios; estabeleceu os grandes

centros de força da ionosfera e da

estratosfera, onde se harmonizam os

fenômenos elétricos da existência

planetária [...].



• Inspirados de Deus nos penosos esforços da
verdadeira civilização, as suas ideias e
trabalhos merecem o respeito de todas as
gerações da Terra.

4) O Programa Espiritual para a 

Humanidade

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 1

A comunidade de Espíritos crísticos traçou

qual seria a destinação espiritual da Terra e na

sua condição de operários do progresso

universal, foram portadores de revelações

gradativas, no domínio dos conhecimentos

superiores da Humanidade



O Programa 

Espiritual para a 

Humanidade



O Programa 

Espiritual para a 

Humanidade



Como espírita, 
o que estou 

fazendo para o 
progresso 

espiritual da 
humanidade?



Vamos 

combinar?



Nosso
próximo

e n c o n tro  ...

TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a Doutrina 

Espírita” (4.1.1 - continuação pág. 95)

Nosso 
próximo 
encontro



Prece Final


