
TEMA 5.2 –INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA DO EVANGELHO E DOS DEMAIS 

LIVROS DO NOVO TESTAMENTO



Harmonização

Relembrar algumas construções
coletivas.



“ O Evangelho é o edifício da redenção das almas” O Consolador q.282

O nosso primeiro degrau evolutivo é alcançado quando conhecemos o Evangelho de Jesus.

Quando já conseguimos meditar sobre o Evangelho atingimos o segundo degrau evolutivo.

Somente quando conseguimos trazer este Evangelho para o nosso mundo íntimo, passamos a sentí-lo, 

atingindo o terceiro degrau evolutivo.

E finalmente, quando conseguimos vivenciar este Evangelho atingimos o quarto degrau evolutivo.

Carla Lanna

Encontro 

25/02/21
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Jesus, a porta. 
Kardec, a chave.

Mônica: Ao abrir a porta vejo A Verdade!

Regina: "A felicidade não depende de nada externo."

Emerson: Ainda é cedo para dentro das minhas concepções e
conhecimentos poder fazer uma afirmativa sobre o que está
nos esperando após a porta de Jesus. Entretanto, levando em
consideração a mensagem deixada pelo Messias, as suas
verdades e os seus exemplos, acredito que teremos uma visão
mais perfeita e um entendimento maior e mais verdadeiro da
obra do Pai. Passaremos a estar mais sintonizados com as suas
leis, vibrando na ressonância do universo de sua obra,
sentindo o seu amor e sendo guiados, não mais pelo nosso
sentimento, mas pelo sentimento e pela vontade de Deus.

Neilda: entendo que encontraremos o Reino dos Céus dentro
de nós, a felicidade real onde quer que estejamos, seja qual
for a situação que estejamos vivenciando.
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Jesus, a porta. 
Kardec, a chave.

Mara Cristina: com toda certeza eu serei muito melhor do que sou
hoje se me der a oportunidade e ter a vontade de atravessar por esta
porta. Conhecerei mais verdadeiramente o amor.

Claudia: JESUS A PORTA : O encontro com o Pai, ascensão espiritual...
e a vida eterna KARDEC A CHAVE : Nos ensina o caminho ao auto-
conhecimento , a verdade e como seguirmos os ensinamento de Jesus
e seu amor.

Natália: Jesus a porta porque somente atraves Dele temos acesso ao
mundo de Deus. Kardec a chave porque nos apresentou o Espirito de
Verdade que " completa e explica em termos claros e para toda a
gente, o que foi dito sob forma alegorica" .

Rose: Jesus é a porta para o conhecimento da Lei Divina que nos rege,
nos governa e que nos conduz a evolução, ao progresso do espírito,
que é o caminho de todos nós. Kardec nos abre a porta do
conhecimento, explicando essa Lei Divina, que Jesus trouxe, através
do ensino dos espíritos, fazendo que as palavras do Cristo sejam
compreendidas.
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Jesus, a porta. 
Kardec, a chave.

Creuza: A doutrina lança a luz que nos possibilita,

com segurança, conhecer as leis divinas para

vivenciá-las tendo Jesus como modelo e guia.

Isabel: Imagino que seja a parte em que meu livre-arbítrio se
deixa contagiar integralmente aos passos de Jesus, conhecer,
sentir e viver, pois Jesus está o tempo todo conosco, depende do
querer fazer-se atravessar aquela porta, a evolução, só depende
de cada um.

Maria Cristina: Jesus é a porta que devemos transpor colocando em
prática os ensinamentos que Ele nos deixou Kardec, através da
codificação da doutrina espírita, nos esclarece acerca dos
ensinamentos do Cristo, sendo desta forma, a chave para abrirmos a
porta para a nossa elevação espiritual.

Marcelo: Ao abrir a porta encontraremos A Verdade que nos
levará a felicidade!

Márcia: Ao transpor a porta, encontraremos a "Verdade que nos
libertará."
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INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA DO EVANGELHO E DOS DEMAIS LIVROS 
DO NOVO TESTAMENTO



Como a humanidade tem estudado o Evangelho de Jesus?



● Interpretando segundo teologias das igrejas cristãs;
● Com interpretações literais ou simbólicas;
● Tentando reconstruir a verdade histórica relacionada a Jesus por 

meio da razão (Jesus histórico); 
● Buscando a análise espiritual da mensagem...

Como a humanidade tem estudado o Evangelho de Jesus?



Quais as dificuldades na interpretação das escrituras sagradas?



● Inserções dogmáticas;
● Práticas que valorizam a simbologia;
● Práticas que valorizam a tradição...

Quais as dificuldades na interpretação das escrituras sagradas?



Com o Espiritismo, a proposta é a de 
realizar igualmente um estudo metódico, 
sério, continuado, partindo-se do simples 
para o complexo, porém mantendo o 
permanente cuidado de não confundir o 
símbolo com o ensinamento essencial da 
mensagem. 



Já adiamos por muito tempo a oportunidade 

de conhecer, meditar, sentir e viver a 

mensagem do Cristo. Você está aqui, com esse 

propósito. Desde que começou esse estudo, o 

que mudou em ti? 

APLICANDO O REDIVIVO

https://www.menti.com/2nvnq79h6k



A chave espírita: Quais os princípios básicos da 
doutrina espírita? 



A chave espírita: Quais os princípios básicos da doutrina 
espírita? 

● Deus, Pai e Criador;
● Jesus, Guia e Modelo da Humanidade terrestre;
● Espírito, ser imortal, existente, pré-existente e sobrevivente à morte 

do corpo físico; 
● Perispírito, organização estrutural do ser humano e dos animais;
● Livre-arbítrio e Lei de Causa e Efeito, processos que governam a 

liberdade e consequências das escolhas humanas;
● Evolução, mecanismo divino que determina o progresso intelectual 

e moral do Espírito; 



A chave espírita: Quais os princípios básicos da doutrina 
espírita? 

● Encarnação e Reencarnação, mecanismos reguladores da evolução do 
Espírito; 

● Pluralidade dos Mundos Habitados, princípio doutrinário espírita que 
esclarece a respeito das categorias evolutivas dos mundos habitados no 
Universo: primitivos, de expiação e provas, de regeneração, felizes e 
divinos;

● Plano Espiritual, que trata das condições da vida do Espírito imortal na 
dimensão extrafísica da vida; 

● Influência e Comunicabilidade dos Espíritos, revelam as ações dos 
Espíritos sobre o plano físico e a mediunidade, faculdade de 
comunicabilidade da mente humana. 



QUAIS OS CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO 
ESPÍRITAS DA MENSAGEM DO CRISTO?

● Extrair o espírito da letra;
● Situar a mensagem no tempo e no espaço;
● Considerar informações básicas relacionadas aos 

aspectos histórico-culturais.



Extrair o espírito da letra.

E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus 
irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali 

fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, 
respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem 

são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, 
disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos; Porque, qualquer que fizer 
a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e 

mãe.

Mateus 12:46-50

APLICANDO O REDIVIVO



Situar a mensagem no tempo e no espaço.

18 Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam; e foram e disseram-
lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam 

os teus discípulos? 19 E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das 
bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o 

esposo, não podem jejuar. 20 Mas dias virão em que lhes será tirado o 
esposo, e então jejuarão naqueles dias. 21 Ninguém costura remendo de 

pano novo em veste velha; porque o mesmo remendo novo rompe o velho, 
e a rotura fica maior. 22 E ninguém põe vinho novo em odres velhos; do 
contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres 

estragam-se; o vinho novo deve ser posto em odres novos.
Marcos 2,18 a 22.

APLICANDO O REDIVIVO



● Considerar informações básicas relacionadas aos aspectos 
histórico-culturais.

E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu 

nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, 

deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo 

sacerdote; e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, 

chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de 

viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, 

aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre 

a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele; E, partindo ao outro 

dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o 

que de mais gastares eu to pagarei, quando voltar.

Lucas 10:30-35.

APLICANDO O REDIVIVO



Ponde minhas palavras em vossos ouvidos. -
Jesus. (LUCAS, 9:44.) 

Hoje falamos sobre:
●A importância da construção coletiva;

●Jesus a porta, Kardec a chave;
●Princípios básicos da Doutrina Espírita;

●Como é a interpretação espírita.
●Desde que comecei a estudar, o que mudou em mim? 


