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O homem com Jesus

“Regozijai-vos sempre no

Senhor; outra vez digo,

regozijai-vos.”
Paulo (Filipenses, 4:4)



Com Jesus, ergue-se o Homem

Da treva à luz...

Da inércia ao serviço...

Da ignorância à sabedoria...

Do instinto à razão...

Da força ao direito...

Do egoísmo à fraternidade...



Da tirania à compaixão...

Da violência ao entendimento...

Do ódio ao amor...

Da posse mentirosa à procura dos bens

imperecíveis...

Da conquista sanguinolenta à renúncia

edificante...

Da extorsão à justiça...



Da dureza à piedade...

Da palavra vazia ao verbo criador...

Da monstruosidade à beleza...

Do vício à virtude...

Do desequilíbrio à harmonia...

Da aflição ao contentamento...

Do pântano ao monte...

Do lodo à glória...



Homem, meu irmão, regozijemo-nos

em plena luta redentora!

Que píncaros de angelitude poderemos 

alcançar se nos consagrarmos

realmente ao Divino Amigo que desceu e 

se humilhou por nós?

XAVIER, Francisco Cândido. Pão nosso. Pelo

Espírito Emmanuel. Brasília: FEB, Cap. 61, O

homem com Jesus
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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

4.2

A Missão de Jesus 



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)

Q - 625 

QUAL O GUIA 

E MODELO?



Eu e o Pai somos um.
João. 10:30

288 – “Meu Pai e eu somos Um” – Poderemos

receber mais alguns esclarecimento sobre essa

afirmativa do Cristo?

- A afirmativa evidenciava a sua perfeita

identidade com Deus, na direção de todos os

processos atinentes à marcha evolutiva do

planeta terrestre.

O Consolador questão 288



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

João. 1:1

261 – “No princípio era o Verbo...” – Como deveremos

entender está afirmativa do texto sagrado?

- O apóstolo João ainda nos adverte que “o Verbo era Deus

e estava com Deus”.

Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do

Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado

com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização

primordial do planeta.

Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina

em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas

condições do processo de aperfeiçoamento.

O Consolador questão 261



312 – Como interpretar a afirmativa de João: -

“Três são os que fornecem testemunho no céu: o

Pai, o Verbo e o Espírito Santo?”.

João referia-se ao Criador, a Jesus, que

constituía para a Terra a sua mais perfeita

personificação, e à legião dos Espíritos

redimidos e santificados que cooperam com o

Divino Mestre, desde os primeiros dias da

organização terrestre, sob a misericórdia de

Deus.

Emmanuel. O Consolador - Q 312



303 – Qual o sentido do ensinamento evangélico:

“Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos

os que cometeres contra o Espírito Santo?”.

A aquisição do conhecimento espiritual, 

com a perfeita noção de nossos deveres, desperta

em nosso intimo a centelha do Espirito divino, 

que se encontra no âmago de todas as criaturas.

Nesse instante, descerra-se a nossa visão 

profunda o santuário da luz de Deus, dentro de 

nós mesmos, consolidando e orientando as 

nossas mais legitimas noções de responsabilidade 

na vida.



Emmanuel. O Consolador - Q 303

Enquanto o homem se desvia ou fraqueja,

distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de

alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira.

Todavia, a falta cometida com a plena 

consciência do dever, depois da benção do 

conhecimento interior, guardada no coração e no 

raciocinio, essa significa o "pecado contra o 

Espirito Santo", porque a alma humana estará, 

então, contra si mesma, repudiando as suas 

divinas possibilidades.

E' lógico, portanto, que esses erros são os 

mais graves da vida, porque consistem no 

desprezo dos homens pela expressão de Deus, 

que habita neles.



4.1.1

JESUS CRISTO, GUIA E MODELO DA HUMANIDADE 

TERRESTRE

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



Que Jesus é o Divino Governador do

planeta não podemos duvidar. O que fará Ele

do mundo redimido ainda não sabemos,

porque ao soldado humílimo são defesos os

planos do General.

A Boa-Nova, todavia, é muito clara,

quanto à primeira plataforma do Mestre dos

mestres.



Ele não apresentava títulos de

reformador dos hábitos políticos, viciados

pelas más inclinações de governadores e

governados de todos os tempos.

Anunciou-nos a celeste revelação que Ele

viria salvar-nos de nossos próprios pecados,

libertar-nos da cadeia de nossos próprios

erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho

que ainda legislam para o nosso mundo

consciencial.



Achamo-nos, até hoje, em simples fase

de começo do apostolado evangélico —

Cristo libertando o homem das chagas de si

mesmo, para que o homem limpo consiga

purificar o mundo.

O reino individual que puder aceitar o

serviço liberatório do Salvador encontrará a vida

nova

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz.

Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 174, p. 361-362.



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.



4.2
A MISSÃO DE JESUS

“Mas o Paráclito, o Espírito 

Santo, que o Pai enviará em 

meu nome, vos ensinará tudo, 

e vos recordará tudo o que vos 

disse.” (João, 14:26).



4.2
A MISSÃO DE 

JESUS

•Jesus, tendo por missão, transmitir aos homens
o pensamento de Deus, somente a Sua Doutrina
em toda a pureza, pode exprimir esse
pensamento”. Allan Kardec. A Gênese. Cap 17, tem 26

•O trabalho do espírita, do cristão sincero é,
portanto, o de resgatar o verdadeiro sentido dos
ensinamentos do Cristo que, obviamente,
extrapolam símbolos, teologias e opiniões
pessoais.

ER – Livro 1 pág. 100



A LEI DE AMOR
ESE. Cap XI

(...) única prescrição: “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”.



A LEI DE AMOR
ESE. Cap XI

Os efeitos da lei de amor são o

melhoramento moral da raça humana e

a felicidade durante a vida terrestre.



A LEI DE AMOR
ESE. Cap XI

A Terra, morada de exílio e de provas, será

então purificada por esse fogo sagrado e

nela se praticarão a caridade, a humildade, a

paciência, o devotamento, a abnegação, a

resignação e o sacrifício



SENTINDO A 

MENSAGEM...

Que píncaros de angelitude

poderemos alcançar se nos

consagrarmos realmente ao

Divino Amigo que desceu e se

humilhou por nós?



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.3 – JESUS É O CAMINHO, 

A VERDADE E A VIDA
(pág. 104)

Próximo 

encontro...



Prece Final


