
TEMA 4.2 – O EVANGELHO DE JESUS E A DOUTRINA ESPÍRITA:

MISSÃO DE JESUS



VINTE MODOS
O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. VI - Item 8

Modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do Espiritismo:

(   ) Esquecer a reforma íntima.
(   ) Desprezar os deveres profissionais.
(   ) Ausentar-se das obras de caridade.
(   ) Negar-se ao estudo.
(   ) Faltar aos compromissos sem justo motivo.
(   ) Rogar privilégios.
(   ) Escapar deliberadamente dos sofredores para não prestar-
lhes pequeninos serviços.
(   ) Colocar os princípios espíritas à disposição de fachadas 
sociais.
(   ) Especular com a Doutrina em matéria política.



VINTE MODOS
O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. VI - Item 8

Modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do Espiritismo:

(   ) Sacrificar a família aos trabalhos da fé.
(   ) Açambarcar muitas obrigações, recusando distribuir a 
tarefa com os demais companheiros ou não abraçar 
incumbência alguma, isolando-se na preguiça.
(   ) Afligir-se pela conquista de aplausos, julgar-se 
indispensável.
(   ) Fugir ao exame imparcial e sereno das questões que 
concernem à clareza do Espiritismo, acima dos interesses e das 
pessoas.
(   ) Abdicar do raciocínio, deixando-se manobrar por 
movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar a 
área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões.



VINTE MODOS
O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. VI - Item 8

Modos com que nós, espíritas, perturbamos a marcha do Espiritismo:

(   ) Ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-
los com palavras equilibradas no momento preciso.
(   ) Guardar melindres.
(   ) Olvidar o encargo natural de cooperar respeitosamente com 
os dirigentes das instituições doutrinárias.
(   ) Lisonjear médiuns e tarefeiros da causa espírita.
(   ) Largar aos outros responsabilidade que nos competem.

(André Luiz - Livro Opinião Espírita; Cap. 29)



Quem é Jesus para você?

Em que momento ele apareceu na 

sua vida?

Reflexão

HARMONIZAÇÃO E PRECE

O ABRAÇO DE JESUS



Qual a missão de Jesus?

Item 4.2 Livro Evangelho Redivivo

(Link para construção coletiva)



Tendo por missão transmitir aos homens o 
pensamento de Deus, somente a Sua Doutrina em 

toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. 
KARDEC, Allan. A gênese, cap. 17, item 26. 

Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável 
das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem 
orientado todo o desenvolvimento da Humanidade 

terrena. 
XAVIER, Chico. Emmanuel, cap. 02.



A Humanidade da era Cristã recebeu a Revelação 
divina em três aspectos essenciais: 
→ Moisés trouxe a missão da Justiça; 
→ O Evangelho, a revelação insuperável do Amor; 
→ O Espiritismo, a sublime tarefa da Verdade. 

XAVIER, F.C. O Consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Questão 271



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.
KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cap.01, 

item 03

Reflexão

CONHECER - MEDITAR - SENTIR - VIVER. CONHECER - MEDITAR - SENTIR - VIVER.CONHECER - MEDITAR - SENTIR - VIVER.



O Mestre Nazareno traz a Lei de Amor e todas 

as orientações espirituais necessárias à 

melhoria moral do homem.

Reflexão

O AMOR ENSINADO POR JESUS

● O que é esse amor? Seria um sentimento?

● Como é esse amor? Como se expressa?

NOSSA TRAJETÓRIA RUMO AO AMOR

● Como alcançar esse amor? Quais os degraus dessa escada?

● Há momentos em que percebo esse amor crescendo em mim? Em quais 

momentos? O que estou fazendo? Como estou fazendo?

Grupos
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Construção Coletiva

do dia 10/06/21

Palavras que traduzem a missão 
de Jesus
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Nossos objetivos da 
turma 06, nos ajudarão 

nesse sentido?

Palavras que traduzem sua 
motivação para estudar o 

Evangelho Redivivo.

Construção Coletiva

do dia 04/02/21
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Analisamos a Missão de Jesus, propomos 

aprofundamento: 

- Qual a missão dos Espíritas?

- Qual a minha missão?

Lembrar: Jesus é o Modelo, Guia e Mestre.

Reflexão



“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


