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O que fez com que você se aproximasse do Cristo?
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Reflexão



Prefácio
O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Espírito de Verdade

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. 



Prefácio
O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Espírito de Verdade

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.



Prefácio
O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Espírito de Verdade

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. 



Prefácio
O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Espírito de Verdade

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. 



TEMA 3.2
Página 48

Introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo



O Espiritismo



Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos 
Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo; os milagres; as 
predições; as palavras que foram tomadas pela Igreja para 
fundamento de seus dogmas; e o ensino moral. As quatro primeiras 
têm sido objeto de controvérsias; a última, porém, conservou-se 
constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria 
incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-
se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que 
sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das 
disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das 
questões dogmáticas.

(Evangelho Segundo o Espiritismo
Introdução)



ESPIRITISMO

E 

EVANGELHO REDIVIVO
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JESUS, A PORTA.
KARDEC, A CHAVE.

LIVRO OPINIÃO ESPÍRITA, EMMANUEL

O conhecimento espírita apenas alcança 
seu objetivo quando leva o Espírito à 
transformação moral que o conduzirá, 
naturalmente, às obras da caridade 

sincera:

“Sede bons e caridosos, pois essa é a 
chave dos Céus, chave que tendes em 

vossas mãos. Toda a eterna felicidade se 
acha contida neste preceito: Amai-vos 

uns aos outros.” Espírito Vicente de 
Paulo, ESE 13,12.



ORGANIZAÇÃO DA OBRA: O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

NÃO 
CRONOLÓGICA

SEQUÊNCIA
DIDÁTICA 

ORGANIZAÇÃO POR 
TEMAS

PARA ESPÍRITAS E 
NÃO ESPÍRITAS

INSTRUÇÕES DOS 
ESPÍRITOS





SÍNTESE



3.1 O ESPÍRITO DE VERDADE

3.2 ESPIRITISMO

ESCLARECIMENTO DA OBRA
CONVITE

E O EVANGELHO

SIGNIFICADO
ORGANIZAÇÃO

REDIVIVO

3.2 EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO

EVANGELHO



O que Jesus disse para ti hoje?



REFLEXÕES DOMICILIARES



Monte um acróstico com sua LIRA: 

L

I

R

A

REFLEXÕES DOMICILIARES

“...que vossas mãos tomem a 

lira...” (Prefácio O Evangelho 

Segundo o Espiritismo)



Obrigada



“Lembra-te de que os bons Espíritos só 

dispensam assistência aos que servem a Deus 

com humildade e desinteresse e que 

repudiam a todo aquele que busca na senda 

do Céu um degrau para conquistar as coisas 

da Terra; que se afastam do orgulhoso e do 

ambicioso. O orgulho e a ambição serão 

sempre uma barreira erguida entre o homem 

e Deus. São um véu lançado sobre as 

claridades celestes, e Deus não pode servir-se 

do cego para fazer perceptível a luz.” 

João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, O Espírito 

de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, entre outros.

PROLEGÔMENOS

O LIVRO DOS ESPÍRITOS


