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“A  mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, 
sentida, vivida” 

Francisco Cândido Xavier. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel . FEB, 2010. PT 2, cap. III.



O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO: 
3.3 Notícias Históricas – Portageiros, Fariseus, 

Escribas, Sinagoga, Saduceus, Essênios, Terapeutas

O EVANGELHO REDIVIVO
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“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte...” –

(Mateus, 5:1.) 
O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará

elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos

corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem

encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o

tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da

fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-

la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de

saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos

exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em

condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro

da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as

reses para o matadouro.
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Juizes menos preparados para a dignidade das funções que
exercem, confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos
escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a
criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos,
vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado
pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para
a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes
do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha
soberano. Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e
começa a ensinar....
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É imprescindível empenhar as nossas energias, a serviço da

educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se.

Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto

quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos,

constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste,

ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares

de criaturas, em posição inferior à nossa. Estendamos os braços,

alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e

simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia

as sagradas palavras “Pai Nosso”, está reconhecendo não somente

a Paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a

Humanidade inteira.
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A princípio secretários dos reis de Judá e certos intendentes

dos exércitos judeus. Mais tarde, aplicado aos doutores que

ensinavam e interpretavam a Lei de Moisés.

ESCRIBAS

Eram os estudantes da Lei, escrita ou oral.

A maior parte das vezes eles são mencionados juntamente

com os fariseus, certamente pelo fato de mostrarem a

mesma atitude para com a lei e o mesmo formalismo na vida

religiosa.

(Mt 5.20 – 12.38 – Mt 15.1 a 9 – Mc 7.7).



Embora os escribas possam, na maior parte das vezes, terem

sido fariseus, não pertenciam todos eles àquela seita

(Mc 2.16 – Lc 5.30 – At 23.9)

ESCRIBAS

A sua influência é manifesta pelas suas estreitas relações 

com os principais sacerdotes e anciãos 
(Mt 16.21 – 20.18 – 26.3 – Mc 10.33 – 14.53 – At 6.12)



Qual o sentido figurado

da palavra “Escriba”?



Em sentido figurado, o termo escriba, quando utilizado

nas passagens bíblicas, pode representar a vaidade

humana do intelecto ou saber que, em geral, espera o

reconhecimento dos homens. Vaidade manifestada

até os dias atuais, inclusive no meio espírita, que

assombra as almas invigilantes, ainda que estas se

dediquem ao estudo evangélico. Vaidade que se

satisfaz mais com a retórica do que com a experiência

dos preceitos divinos.

Escribas



SINAGOGA

. Durante o cativeiro na Babilônia, 

surgiram em diversas partes. 

. Onde houvesse judeus, havia 

sinagogas.
. Seleção de lugares.

. Reuniões aos sábados, sob a 

chefia dos anciãos.

. Leitura dos Livros Sagrados.

. Grande Sinagoga.



TEMPLO

. Um único em Jerusalém, centro de culto 

do povo de Israel.

. Ofertas, sacrifícios e grandes cerimônias: 

Páscoa, Dedicação,  Tabernáculos.

. Localização: onde Abraão ofereceu 

Isaque como sacrifício.
. 1º Templo: Salomão, em 1005 a.C., 

destruído por Nabucodonosor II em 587 

a.C.

Arca da Aliança.

. 2º Templo: 516 a.C., após o retorno da 

Babilônia.

. Herodes, o Grande, iniciou a reparação 

em 18 a.C.

. Concluído em 65 d. C.

. Destruído pelos romanos em 70 d. C.



SINÉDRIO

. Associação de 20 ou 23 juízes que a Lei 

judaica ordena existir em cada cidade.

. Grande Sinédrio: corte suprema, 71 

juízes.

. Herodes, o Grande, executou 45 de seus 

membros e os substituiu por outros, 

submissos a seus desejos.

. Foi dissolvido em 358 d.C.



Kenny Jams (Executive Staff)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

PORTAGEIROS

Arrendatários de baixa 
categoria

Cobraram os direitos de 
entrar nas cidades 
(funcionários de alfandêga, 
recebedores dos direitos 
de barreiras

PUBLICANOS

Os arrendatários das taxas 
públicas e de renda de 
toda a espécie.

Por haver riscos , as 
autoridades fechavam os 
olhos para as riquezas que 
adquiriam indevidamente.

Gente de má companhia, indigna de 
conviver com pessoas distintas



AS SEITAS DOS JUDEUS

FARISEUS SADUCEUS ESSÊNIOS

A seita  mais influente

Cumpridores das práticas 
exteriores

Ocultavam costumes 
dissolutos. Não tinham 
como objetivo Fé sincera

Orgulho, hipocrisia 

180 ou 200 anos a.C. 150 anos a.C.248 anos a.C.

Não acreditavam na:
. Imortalidade
. Ressurreição
. Anjos bons e maus

Não admitiam a tradição
Boas obras e a Lei acima 
das práticas exteriores

Materialistas ,  deístas e 
sensualistas

Associação moral 
religiosa

Ensinavam:
. Amor a Deus
. Ao próximo
. Imortalidade
. Ressurreição

Não tomaram parte 
nas querelas de 
fariseus e saduceus

Costumes brandos e 
virtudes austeras

Acreditavam ou fingiam 
acreditar;
. Providência
. Imortalidade
. Penas eternas
. Ressurreição

Satisfação dos sentidos 
físicos

Partido político oposição

Princípios morais



Lucas 18:10-14

O Fariseu e o Publicano

10.Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano.

11.O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como 

este publicano.

12.Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.

13.O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: O Deus, tem misericórdia de mim, pecador!

14.Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será 

exaltado.

10.Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano.

11.O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou

porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem

ainda como este publicano.

12.Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.

13.O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos

ao céu, mas batia no peito, dizendo: O Deus, tem misericórdia de mim, pecador!

14.Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque

qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se

humilha será exaltado.



TERAPEUTAS

1. Servidores de Deus 
ou curadores.

2. Sectários judeus da época 
de Cristo , principalmente 
em Alexandria, Egito.

3. Adotavam os 
princípios dos 
essênios – prática 
das virtudes.

4. Constituíam uma 
ordem religiosa: 
frugalidade na 
alimentação. 
Celibatários, voltados à 
contemplação, solitários.

5. Representam o traço 
de união entre o 
Judaísmo e Cristianismo
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FECHAMENTO
REFLEXÃO PARA A 

SEMANA

Sentir e Viver



Mentimeter:
Considerando a influência do 
Espiritismo na sociedade, como 
me sinto ante o convite do estudo 
de hoje? 



http://www.elevados.com.br/imagem_fck/002.JPG

Lucas 19:1-10 - ZAQUEU

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/19/1-10+


Zaqueu - Lucas 19:1-10 

1 E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia

passando.

2 E eis que havia ali um homem chamado

Zaqueu; e era este um chefe dos publicanos,

e era rico.

3 E procurava ver quem era Jesus, e não

podia, por causa da multidão, pois era de

pequena estatura.

4 E, correndo adiante, subiu a uma figueira

brava para o ver; porque havia de passar por

ali.

5 E quando Jesus chegou àquele lugar,

olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu,

desce depressa, porque hoje me convém

pousar em tua casa.



Zaqueu - Lucas 19:1-10 

6 E, apressando-se, desceu, e recebeu-o

alegremente.

7 E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo

que entrara para ser hóspede de um homem

pecador.

8 E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor:

Senhor, eis que eu dou aos pobres metade

dos meus bens; e, se nalguma coisa tenho

defraudado alguém, o restituo quadruplicado.

9 E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a

esta casa, pois também este é filho de

Abraão.

10 Porque o Filho do homem veio buscar e

salvar o que se havia perdido.
Lucas 19:1-10 Bíblia Online

https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/19/1-10+
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Apresentação do mapa 
mental



Kenny Jams (Executive Staff)

O que trago em mim que 

me identifica com um 

fariseu ou publicano?

Que virtudes já possuo para 

guiar minha prática espírita-

cristã?
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Boa semana!
Obrigado!


