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Lição 60 - “Que fazeis de especial?”

• “Que fazeis de especial?” Jesus (Mateus, 5:47)

• Iniciados na luz da revelação nova, os
espiritistas cristãos possuem patrimônios de
entendimento muito acima da
compreensão normal dos homens encarnados.
Em verdade, sabem que a vida prossegue
vitoriosa, além da morte; que se encontram na
escola temporária da terra em favor da
iluminação espiritual que lhes é necessária;



• que o corpo carnal é simples vestimenta a
desgastar- se cada dia; que os trabalhos e
desgostos do mundo são recursos educativos;
que a dor é o estímulo às mais altas realizações;
que a nossa colheita futura se verificará de
acordo com a sementeira de agora; que a luz do
senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que
estivermos a serviço do bem;



• que toda oportunidade de trabalho no presente é uma
bênção dos poderes divinos; que ninguém se acha na
crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis,
mas, sim, em missão de aperfeiçoamento; que a
justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá
toda a gente; que a existência na esfera física é
abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção e
que os atos, palavras e pensamentos da criatura
produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito,
no campo infinito da vida.



• . Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, 
pois, de tantos conhecimentos e informações 
dos planos mais altos, a beneficiarem nossos 
círculos felizes de trabalho espiritual, é justo 
ouçamos a interrogação do Divino Mestre:

• — Que fazeis mais que os outros?

• ( Vinha de Luz, Emmanuel, F.C.X)



M

Prece



— “A MENSAGEM DO CRISTO PRECISA SER CONHECIDA,                       

MEDITADA, SENTIDA E VIVIDA.” 



São palavras que constam do livro Renúncia,                             
de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.                                

Foram pronunciadas pelo elevado espírito Alcíone, 
personagem principal da obra. [...] 

[...].4 Com as palavras de Alcíone, definimos um 
programa de estudo regular e sequencial dos livros que 
compõem o Novo Testamento – do Evangelho Segundo 

Mateus ao Apocalipse de João – denominado O 
Evangelho Redivivo, cujo foco do estudo é o próprio 

Cristo, o Messias ou Enviado de Deus,                                           
e, em consequência, o Seu Evangelho. 



Renúncia é uma obra psicografada através da
mediunidade de F. C. Xavier, ditada pelo espírito
de Emmanuel. Sua primeira publicação foi no ano de
1944 pela Federação Espírita Brasileira.

Sinopse – A época do romance se estende do ano
1662 aos “primeiros anos do século XVIII”. “História
Real. Século de Luís XIV. Em França, Espanha, Irlanda
e Américas. Heroísmo e martírio de Alcíone”.
“No dia 7 de junho de 1662, Paris em peso não
comentava outro assunto senão as esplêndidas festas
populares do Carrousel, que Luís XIV havia
improvisado em frente às Tulherias.”.



• Entretanto, nem tudo era festa em Paris. “Em 1663 um surto
variólico alastrava-se em enormes proporções.” “A terrível
moléstia (a varíola) trazida à Europa pelos sarracenos no
século VI, era, então, o terror das cidades populosas.”.

• No diálogo narrado no capítulo primeiro, ocorrido no plano
espiritual, temos uma noção do drama que envolveu a
personagem principal dessa história.



• O programa O Evangelho Redivivo                   
será estudado à luz da Doutrina 
Espírita, em todo o seu contexto, 
utilizando fontes espíritas de 
reconhecido valor, como as obras da 
Codificação Espírita e as de autores 
encarnados e desencarnados que 
guardam sintonia com os postulados 
do Evangelho de Jesus e das obras 
de Allan Kardec.



Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai,             
e ele vos dará outro, o consolador, para que convosco permaneça para 

sempre; o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher,                      
porque não vê nem o conhece”  (João, 14:15 a 17).10



• Compreendemos, contudo, que, a despeito da
necessidade de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a
mensagem do Cristo, ainda estamos muito distantes de
absorver, na sua integralidade, a grande mensagem do
Evangelho, pois investimos muito tempo, ao longo das
inúmeras reencarnações, em apreciar ou destacar mais os
aspectos literais do Evangelho, 22 O Evangelho Redivivo –
Livro I, interpretados sob o véu de princípios teológicos e
exercitados por meio de práticas ritualísticas.



CONHECIMENTO X LUZ

Por que o ato de conhecer é tão 
valorizado?

QUANDO EVOLUÍMOS...
O ato de conhecer tem outra 

compreensão?



O conhecimento é a capacidade humana de entender, apreender
e compreender as coisas, além disso ele pode ser aplicado,
criando e experimentando o novo por meio do raciocínio.

• O CONHECIMENTO

• Platão - Para atingir o conhecimento implica num 
despertar, reviver e relembrar esse conhecimento 

esquecido. Dessa forma, a alma se liberta 

das APARÊNCIAS para se abrir ao conhecimento das  
ideias verdadeiras.



• Conhecimento

• Aristóteles, ALUNO DE PLATÃO. foi um filósofo 
grego durante o período clássico na Grécia Antiga, 

• Nascimento: 384 a.C.  Falecimento: 322 a.C.,

• Existem seis formas ou graus de conhecimento:

• Sensação, Imaginação, memória, percepção, 
raciocínio e intuição.

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o 
uso que deve fazer do seu próprio conhecimento”

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLyerNrSgR9dZnpHBVcurQ7VWikrw:1642093083814&q=arist%C3%B3teles+nascimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3SK-K1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWMUTizKLSw5vLknNSS1WyEssTs7MTc0ryQcAbuA0hj0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiai8u3ma_1AhV0IbkGHft4B94Q6BMoAHoECBYQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLyerNrSgR9dZnpHBVcurQ7VWikrw:1642093083814&q=arist%C3%B3teles+falecimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE2LXz9U3SK-K15LPTrbSL0jNL8hJ1U9JTU5NLE5NiS9ILSrOz7NKyUxNWcQqkViUWVxyeHNJak5qsUJaYk5qcmZual5JPgBxnbuORwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiai8u3ma_1AhV0IbkGHft4B94Q6BMoAHoECBUQAg


CONHECER X MEDITAR

• Quais os reflexos que esses conhecimentos, meditações 
e sentimentos  trouxeram para a sua vida?

... O CAMINHO DO MISTÉRIO APONTA PARA DENTRO...

.O MUNDO DE SOFIA, ROMANCE DA HISTORIA DA 

FILOSOFIA, DE JOSTEN GAARDER



CONHECER... MEDITAR

A meditação pode ser definida como uma
prática na qual o indivíduo utiliza técnicas
para focar sua mente num objeto,
pensamento ou atividade em particular,
visando alcançar um estado de clareza mental
e emocional.



CONHECER... MEDITAR

Jesus para passar o conhecimento das Leis Divinas....
Parábolas , histórias da vida dos pescadores,
agricultores... Ensinamentos que faziam pensar , meditar,
despertar ...
Imagens: porta estreita, cotidiano dos agricultores,
reinos, Sementes, colheitas, pães, dar a Cézar o que é de
Cézar e a Deus o que é de Deus...
Há muitas moradas.... Atira a primeira pedra, um pai
tinha dois filhos... Aquele que se eleva.... Túnica Nupcial



CONHECER... MEDITAR

• “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o 
segundo. Todas as verdades são encontradas no Cristianismo;                 
os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, 
além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: 
Irmãos! nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os 
vencedores da impiedade!” – (Espírito de Verdade. Paris, 1860.)

• Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

DESAFIO! SENTIR E VIVENCIAR!
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Método Kardec

“Observar, comparar, 
julgar. Esta a regra que 
constantemente segui. 
(Obras póstumas. A minha iniciação Espírita, pag 234. feb

Observar... Comparar... 
Julgar...

Analisando para definir, 
concluir... aplicar
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Dialética Socrática

Maiêutica - método socrático que 
consiste na multiplicação de 

perguntas, induzindo o interlocutor 
na descoberta de suas próprias 

verdades e na conceituação                       
geral de um objeto.

Nascente de ideias
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Descrição - Fato
Objeto texto
Ideia em si

O que leio?
Como vejo!

O que está escrito?
Recado = lição

Como leio?
Hermenêutica 

Ilação/Inferência

Viável?                  
Dias atuais.

Vivência 
Resultados



“Espíritas! amai-vos, este o primeiro 
ensinamento; instruí-vos, este o segundo.”

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 6, it. 5. 

A mensagem de Alcione, não traz 
um contrassenso?

Quando buscastes o conhecimento, 
já havia em ti (todos nós) ao menos 

uma fagulha de Amor?
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E o Espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo,
pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas
aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no
instante da tempestade inevitável da provação e da
experiências, porque só o sentimento divino da Fé pode
arrebatar o homem das preocupações inferiores da Terra para
os caminhos supremos dos paramos espirituais.

Xavier, Francisco Cândido – O consolador – Q. 236 – Emmanuel.



Evolução

Amar

“Fazer convergir toda a 
atividade, toda a energia, 
para o alvo que se tem de 

atingir, desenvolver a vontade 
e aprender a dirigi-la.”

“Sem o estudo  profundo, sem o 
conhecimento das coisas e das 
leis, o pensamento e a vontade 

podem transviar-se...”

“Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque, sem o amor,                                               
a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis.  

(O Problema do Ser do Destino e da Dor ”- Léon Denis- cap.25 ).



A fala de Jesus denotava de tudo a que o povo ouvia e se acostumara. Sua Palavra trazia autoridade dos céus. Nas 
palavras do Messias podemos encontrar elementos diferenciados que não passaram despercebidos. 

ANTES =  
DOUTORES DA LEI

COM JESUS REAÇÕES

VÂS REPETIÇÕES

Faz o que digo, não exatamente o 
que faço.

pela hipocrisia dos doutores da lei, 
não deixavam transparecer o 

verdadeiro amor Divino.

Desenvolveu capacidade de raciocínio

Sem contradições, o exemplo vivo do 
que dizia. Suas palavras e vida era o 
cumprimento de todas profecias 
acerca do Messias esperado.

Jesus não veio destruir a Lei e sim dar 
a verdadeira interpretação e sentido 

sobre estas.

Parabolas promoviam a 
meditação

O Exemplo aliado a 
palavra não apenas 

convence, promove a 
modificação- vivência

Promovia o 
conhecimento da 

verdade que liberta

ELEMENTOS DE 
AUTORIDADE

ORIGINALIDADE

COERÊNCIA

ESCLARECEDORA

A autoridade da mensagem:

Preocupação com coisas banais 
da vida, de pouca ou nenhuma 
aplicação pratica e que usavam a 
lei em beneficio próprio. Por suas 
tradições suplantavam a palavra 
de Deus, verdadeira revelação.

Jesus falava abertamente. Para isso 
ele veio: “tirar”o pecado do mundo.               
Sensível as necessidades e 
problemas de todos, apresentava o 
“não peques mais”. João 8:1

Quem experenciava 
(sentir) o “não 

peques mais” nunca 
mais seria o mesmo.

EFETIVA E
APROPIADA



O mais importante, contudo, é jamais se 
descurar da finalidade precípua do estudo,                 

ora manifestado no programa                                           
O Evangelho Redivivo,                                                    

que é a melhoria moral do ser humano.

D



O que Jesus te 
disse hoje?

D


