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Quem é Jesus para você?

Em que momento ele apareceu na 

sua vida?

Reflexão



Q. 625: Qual o tipo mais perfeito que Deus tem 
oferecido ao homem, para lhe servir de guia e 
modelo?
“ Vede Jesus.”



Para o homem, Jesus representa o tipo da 
perfeição moral a que a Humanidade pode aspirar 
na Terra. 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. 

Comentário a questão 625



Onde estão escritas as leis divinas 

trazidas por Cristo?

Reflexão



As leis divinas, pregadas e exemplificadas pelo Cristo, são o roteiro 
seguro que devemos seguir. Elas estão escritas na consciência humana 
desde a criação do homem por Deus. É por esse motivo que tais leis são 
denominadas Lei de Deus ou Lei Natural. O conhecimento e prática das 
leis de Deus exige esforço intelecto-moral por parte de cada indivíduo, 
condição necessária para melhor compreendê-la e exercitá-la.



“A justiça das diversas encarnações do homem é 
uma consequência deste princípio (as Leis 
Naturais), pois a cada nova existência sua 
inteligência se acha mais desenvolvida e ele 
compreende melhor o que é bem e o que é mal.”

Questão 619



Quais são os maiores desafios para 

vivenciar as Leis divinas?

São diferentes dos vivenciados há 

mais de dois mil anos?

Reflexão



Jesus não veio destruir a Lei, isto é, a Lei de Deus; 
veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o 
verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de 
adiantamento dos homens. É por isso que se 
encontra, nessa lei, o princípio dos deveres para 
com Deus e para com o próximo, que constitui a 
base da sua doutrina. [...]

Continua...



Combatendo constantemente o abuso das 
práticas exteriores e as falsas interpretações, não 
podia fazê-las passar por uma reforma mais 
radical, do que as reduzindo a esta 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”.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. 
Trad. Evandro Noleto Bezerra. Cap. I, item 3, p. 38



É de fundamental importância para todos nós cristãos adquirirmos maiores 
esclarecimentos a respeito do governador espiritual da Terra, a fim de que 
se possa compreender, em espírito e verdade, a sua gloriosa mensagem de 
amor. Estejamos convictos de que somente a vivência plena do amor nos 
conduzirá à condição de cristãos verdadeiros.



Para auxiliar Jesus na sua missão, existe uma 
Comunidade de Espíritos Puros, que já se reuniu 
duas vezes nas proximidades da Terra:

1ª Formação do Planeta Terra.
2ª Vinda de Jesus para a Terra. 



O que Jesus espera de mim?

Qual convite o seu evangelho me 

faz?

Reflexão



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. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos 
campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às 
experiências de cada dia.

XAVIER, F. C. Roteiro. Pelo Espírito Emmanuel. 14. ed. 1. imp Brasília: FEB, 2012, cap. 
13, p. 59 



O que tenho com todo o aprendizado 
que já recebi?

Qual marca estou deixando por onde 
passo e nas pessoas com as quais 

convivo?



“Em toda parte Jesus necessita de vós, para falar pela vossa 
boca, caminhar pelos vossos pés e agir através de vossas 

mãos.”

Bezerra de Menezes. 

Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes ontem e hoje. FEB. Capítulo 59


