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Perante Jesus

“E tudo quanto fizerdes, fazei-

o de todo o coração, como ao Senhor,

e não aos homens.”

Paulo (Colossenses, 3:23)

FCX. Emmanuel. 

Pão Nosso. Cap. 57 

FEB - Editora



A compreensão do serviço do Cristo,

entre as criaturas humanas, alcançará mais tarde

a precisa amplitude, para a glorificação d’Aquele

que nos segue de perto, desde o primeiro dia,

esclarecendo-nos o caminho com a divina luz.

Se cada homem culto indagasse de si

mesmo, quanto ao fundamento essencial de suas

atividades na Terra, encontraria sempre, no

santuário interior, vastos horizontes para ilações

de valor infinito.

Para quem trabalhou no século? A quem

ofereceu o fruto dos labores de cada dia?



Não desejamos menoscabar a posição

respeitável das pátrias, das organizações, da

família e da personalidade; todavia, não

podemos desconhecer-lhes a expressão de

relatividade no tempo.

No transcurso dos anos, as fronteiras

se modificam, as leis evolucionam, o grupo

doméstico se renova e o homem se eleva

para destinos sempre mais altos.

Tudo o que representa esforço da criatura

foi realização de si mesma, no quadro de

trabalhos permanentes do Cristo.



O que temos efetuado nos séculos

constitui benefício ou ofensa a nós

mesmos, na obra que pertence ao Senhor e

não a nós outros.

Legisladores e governados passam no

tempo, com a bagagem que lhes é própria, e

Jesus permanece a fim de ajuizar da

vantagem ou desvantagem da colaboração de

cada um no serviço divino da evolução e do

aprimoramento..



Administração e obediência,

responsabilidades de traçar e seguir são

apenas subdivisões da mordomia conferida

pelo Senhor aos tutelados.

O trabalho digno é a oportunidade

santa. Dentro dos círculos do serviço, a

atitude assumida pelo homem honrar-

lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade

eterna, perante Jesus Cristo.

Emmanuel 



Prece Inicial



Como espírita, 
o que estou 

fazendo para o 
progresso 

espiritual da 
humanidade?

REFLEXÃO



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



❖ Concílios e consequências

❖ A mentalidade cristã

❖ O caráter renovador da mensagem

❖ Os profetas e a manjedoura

❖ A renovação, os princípios e a transição

4.1.1

Jesus Guia e Modelo da Humanidade Terrestre



• O primeiro passo é libertar-nos de certas figuras
teológicas, impostas por interpretações
equivocadas, entre as quais destacamos a que,
talvez, seja a mais grave: a de que Jesus seria o
próprio Deus.

4.1.1

JESUS CRISTO, GUIA E MODELO DA HUMANIDADE 

TERRESTRE

ER – Livro 1, pág 95

Trata-se de interpretação que não tem nenhum 

embasamento no Evangelho e que foi imposta por 

decisão de um concílio da Igreja Católica



Eu e o Pai somos um.
João. 10:30

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.

João. 14:6

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 
Deus e o Verbo era Deus.

João. 1:1



CONCÍLIOS DO PRIMEIRO MILÊNIO

Niceia I (325)

Constantinopla I (381) 

Éfeso (431)

Calcedônia (451)

Constantinopla II (553) 

Constantinopla III (680-681), 

Niceia II (787), 

Constantinopla IV (869-870).



Latrão I (1123)

Latrão II (1139) 

Latrão III (1179) 

Latrão IV (1215)

Lyon I (1245) 

Lyon II (1274) 

Vienne (1311-1312)

CONCÍLIOS MEDIEVAIS

• Constança (1414-1418),

• Basileia-Ferrara-Florença-

Roma (1431-1445), 

• Latrão V (1512-1517), 

Trento (1545-1548/1551-

1552/1562-1563).

CONCÍLIOS DA REFORMA



Vaticano I (1869-1870)
• Papa Pio IX - infalibilidade

papal.

Vaticano II: o último

mais recente concílio
• Papa João XXXIII: provocou

a maior revolução que a

Igreja já conheceu na sua

história

CONCÍLIOS DA IDADE MODERNA 



12º Concílio Ecumênico da 

Igreja (1215)

Deus está consubstanciado em três pessoas,

expressões ou hipóstases: o Pai, o Filho (Jesus

Cristo) e o Espírito Santo. Ou seja, o Criador

Supremo não é uno, mas um Deus formado de

três pessoas (...) entendimento deturpado e

antropomórfico

Q - 1 

QUE É DEUS?

(https://pt.wikipedia.org.wiki/Trindade_cristianismo)



GRAVES EQUÍVOCOS

•Monarquia papal

•Sucessivas normas teológicas e ações voltadas
para a política da Igreja.

•Derramamento de sangue e perseguições a
indivíduos e povos

• Imposição de dogmas, rituais e manifestações de
culto externo

•Deixando para planos secundários o esforço
de melhoria moral ensinado pelo Cristo

ER – Livro 1, pág 96



A MENSAGEM CRISTÃ

Jesus não veio destruir a Lei, isto é, a Lei de

Deus:

• veio cumpri-la,

• desenvolvê-la,

• dar-lhe o verdadeiro sentido

• adaptá-la ao grau de adiantamento dos

homens.



“Amar a Deus acima de todas as coisas e

ao próximo como a si mesmo”, e

acrescentando: aí estão toda a lei e os

profetas”.
ESE. Cap. I, item 3

A MENSAGEM CRISTÃ

Cumprir

Desenvolver ...

Dar o verdadeiro sentido ...



LE - QUESTÃO 621

Onde está escrita a Lei de Deus?

Resposta: Na consciência.

Adaptá-la ao grau de adiantamento dos 

homens.  

Com a Terceira Revelação, qual seria o 

nosso grau de adiantamento, hoje?

Podemos entender melhor a proposta de 

Jesus?



O Messias Divino, portador de missão específica

junto à Humanidade terrestre, por designação de

Deus.

Jesus, cuja perfeição se perde na noite

imperscrutável das eras, personificando a

sabedoria e o amor, tem orientado todo o

desenvolvimento da Humanidade terrena ...

Emmanuel. FCX/Emannuel. Cap 2



Com a Supervisão Celeste, o princípio

inteligente gastou, desde os vírus e as

bactérias das primeiras horas do

protoplasma na Terra, mais ou menos

quinze milhões de séculos, a fim de

que pudesse, como ser pensante,

embora em fase embrionária da razão,

lançar as suas primeiras emissões de

pensamento contínuo para os Espaços

Cósmicos.

FCX/André Luiz – Evolução em dois mundos cap. 06 –

Ed. FEB



A VINDA DO CRISTO

“A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição
salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade
representava a chave de todas as virtudes. Começava
a era definitiva da maioridade espiritual da Humanidade
terrestre...”

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 12



Cristo vinha trazer ao mundo os

fundamentos eternos da verdade e

do amor. Sua palavra, mansa e

generosa, reunia todos os

infortunados e todos os pecadores.

Emmanuel. A Caminho da Luz. Cap 12

A VINDA DO CRISTO



O CRISTO E NÓS

•Combateu pacificamente todas as violências
oficiais do Judaísmo, renovando a Lei Antiga com
a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do
perdão.

“A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, 

meditada, sentida e vivida”.

Emmanuel. Renúncia. 2ª pt. Cap. 3



• “O amor resume a Doutrina de Jesus inteira,
porque é o sentimento por excelência, e os
sentimentos são os instintos elevados à altura do
progresso feito.

•Não se reveste o ensinamento de Jesus de
quaisquer fórmulas complicadas.

•Para isso, o Mestre não exige que os homens se
façam heróis ou santos de um dia para outro.

•Não pede que os seguidores pratiquem milagres,
nem lhes reclama o impossível.

Emannuel/FCX - Roteiro. Cap 13



O CRISTO E NÓS

Reflexão



O que estamos 

fazendo por nós 

e pelos outros, 

para superarmos 

os desafios 

atuais?

O CRISTO E NÓS

Mais do que nunca, 

precisamos do Cristo 

em nossa vida, a fim de 

que possamos superar 

os desafios existenciais 

e, ao mesmo tempo, 

impulsionarmos a 

própria evolução 

espiritual.



Nosso
próximo encontro ...

TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a Doutrina 

Espírita” (continuação pág. 99)

Próximo 
encontro...



Prece Final


