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Boa Vontade

“Vede prudentemente como andais.”
Paulo (Efésios, 5:15)

Boa vontade descobre
trabalho.
Trabalho opera a renovação.
Renovação encontra o bem.



O bem revela o espírito de serviço.
O espírito de serviço alcança a
compreensão.
A compreensão ganha humildade.
A humildade conquista o amor.
O amor gera a renúncia.
A renúncia atinge a luz.



A luz realiza o aprimoramento próprio.
O aprimoramento próprio santifica o homem.
O homem santificado converte o mundo para
Deus.
Caminhando prudentemente, pela simples boa
vontade a criatura alcançará o Divino Reino da
Luz.

XAVIER, Francisco Cândido. Pão Nosso. Cap.66



PRECE



Tema  3

O EVANGELHO SEGUNDO
O ESPIRITISMO: PREFÁCIO

E INTRODUÇÃO

Itens 3.1 e 3.2

Turma 5



“Com esta obra, o edifício começa a

libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode

ver a cúpula a desenhar-se no horizonte.”

Obras Póstumas – A minha primeira iniciação no Espiritismo



❖ CARÁTER

❖ FINALIDADE



PREFÁCIO

Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos

Céus, qual imenso exército que se movimenta ao

receber as ordens do seu comando, espalham-se

por toda a superfície da Terra e, semelhantes a

estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir

os olhos aos cegos.



Eu vos digo, em verdade, que são chegados os

tempos em que todas as coisas hão de ser

restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para

dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e

glorificar os justos.



As grandes vozes do Céu ressoam como sons

de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes

associam. Nós vos convidamos, a vós homens,

para o divino concerto. Tomai da lira, fazei

uníssonas vossas vozes, e que, num hino

sagrado, elas se estendam e repercutam de um

extremo a outro do Universo.



Homens, irmãos a quem amamos,

aqui estamos junto de vós.

Amai-vos, também, uns aos outros e
dizei do fundo do coração, fazendo as
vontades do Pai, que está no Céu:
Senhor! Senhor!... e podereis entrar
no Reino dos Céus.

O Espírito de Verdade

Nota – A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o

verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra; por isso foi colocada aqui

como prefácio.



Os Espíritos do Senhor, que são as

virtudes dos Céus, qual imenso exército

que se movimenta ao receber as ordens

do seu comando, espalham-se por toda

a superfície da Terra e, semelhantes a

estrelas cadentes, vêm iluminar os

caminhos e abrir os olhos aos cegos.



Eu vos digo, em verdade, que são

chegados os tempos em que todas as

coisas hão de ser restabelecidas no seu

verdadeiro sentido, para dissipar as

trevas, confundir os orgulhosos e

glorificar os justos.



As grandes vozes do Céu ressoam como sons
de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes
associam. Nós vos convidamos, a vós homens,
para o divino concerto. Tomai da lira, fazei
uníssonas vossas vozes, e que, num hino
sagrado, elas se estendam e repercutam de um
extremo a outro do Universo.



Homens, irmãos a quem amamos,

aqui estamos junto de vós.

Amai-vos, também, uns aos outros e
dizei do fundo do coração, fazendo as
vontades do Pai, que está no Céu:
Senhor! Senhor!... e podereis entrar
no Reino dos Céus.

O Espírito de Verdade



❖ OBJETIVO DA OBRA

INTRODUÇÃO DE O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO



❖ ELEVA A MORAL DO CRISTO CONTIDAS NAS

ESCRITURAS SAGRADAS,ENSINANDO A VISÃO

ESPÍRITA SOBRE A BÍBLIA;

❖ CONVIDA A ESTUDAR OS EVANGELHOS COM

UM OLHAR ESPIRITUAL

O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO



❖ NOS AFASTA DAS INTERPRETAÇÕES

TEOLÓGICAS

❖MOSTRA QUE A FORÇA DA MENSAGEM DE

JESUS ESTÁ NA SUA MORALIDADE E NA

MODIFICAÇÃO DO UNIVERSO ÍNTIMO DE CADA

CRIATURA

❖MOSTRA QUE A BÍBLIA É OBRA MILENAR E QUE

É FERRAMENTA DIVINA PARA A

TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL DA CRIATURA



❖ CONSOLA

❖ CONVIDA À RESPONSABILIDADE AO

APRENDIZ ESFORÇADO E SINCERO DE

JESUS



REFLEXÃO

COMO ESTÁ O EVANGELHO NO 
SOLO DO MEU CORAÇÃO?
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GRATIDÃO


