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Prefácio e Introdução. 

Notícias históricas até publicanos – Páginas 58 a 63
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114 - AS CARTAS DO CRISTO

“Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo,
ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o
Espírito de Deus Vivo, não em tábuas de pedra, mas nas
tábuas de carne do coração.”

Paulo. (2ª EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS, capítulo 3, versículo 3.)

É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um
compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos.

As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua
passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua
mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra,
seja em documentos envelhecidos.

Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo.



D

O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos
homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros.
Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos
discípulos e não foram grafados por ele mesmo.

Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza
eterna de sua Mensagem. As letras e raciocínios,
propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar
margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus
ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os
aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas
divinas dirigidas à Humanidade.

Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as
religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida
superior, experimentam o sublime contacto do Mestre e transformam-se em
sua mensagem para os homens.
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Podem surgir muitas contendas em torno das páginas
mais célebres e formosas; todavia, perante a alma
que se converteu em carta viva do Senhor, quando
não haja vibrações superiores da compreensão,
haverá sempre o divino silêncio.



Momento 
de oração.
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Em sua segunda epístola à comunidade de
Coríntios, Paulo de Tarso, o grande
divulgador do cristianismo, nos fala que
somos :

e complementa:

“uma carta do Cristo”, 

Mais adiante, afirma que Deus

“[...] nos tornou aptos para sermos ministros
de uma Aliança nova, não da letra, e sim do
Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito
comunica a vida.”

“[...] escrita não com tinta, mas com o
Espírito do Deus vivo, não em tábuas de
pedra, mas em tábuas de carne, nos
corações”.
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1ra. Epístola aos Coríntios

Corinto

E eu, irmãos, não
vos pude falar
como a espirituais,
mas como a
carnais, como a
meninos em Cristo.

1 Coríntios 3:1

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/3/1+
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2ra. Epístola aos Coríntios

Corinto

Macedonia



“[...] nos tornou aptos para sermos ministros de uma
Aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a
letra mata, mas o Espírito comunica a vida.”

Como é aplicado este contexto 
na carta aos Corintós ?



E para nós , o que este 
texto nos diz ?



Abraão

Ismael Isaac

A descendencia de Ismael
deu origem ao povo árabe.

Torna-se o herdeiro
de Abrahaão

Esaú Jacó

Jacó teve 12 filhos. 
Dessa descendência

originaram-se as 12 tribos de 
Israel.

Samaria



Samaritanos

Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra
com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da
época da separação, perpetuou-se entre os dois
povos que evitavam todas as relações recíprocas. Os
samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e
não terem de vir a Jerusalém pela celebração das
festas religiosas, construíram para si um templo
particular e adotaram algumas reformas. Somente
admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés,
e rejeitavam todos os outros livros, que a esse
foram depois anexados.

Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta
antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto,
desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações
tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora
suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquele tempo.



Como trabalhamos com opiniões
diversas ou divergentes ?

Mesmo havendo opiniões
divergentes é possivel encontrar 
um ponto em comum ?



Evangelho segundo 
Lucas 10 :30-37

...mesmo os que ainda não
consigam enxergar de
imediato as claridades
intelectuais dos céus, se
tiverem boa vontade no
coração, são utilizados
como ferramenta divina.



Nazarenos

Nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam voto ou
perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se
comprometiam a observar a castidade, a abster-se de
bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira.

Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos.

Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros
cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré.
Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros
séculos da Era Cristã, a qual, do mesmo modo que os
ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as
práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita
desapareceu no século quarto.



A palavra Nazarenos

Há estudiosos, que fornecem significados diferentes às palavras quando
são aplicadas a Jesus:

outros ainda afirmam, inclusive, que o título foi utilizado para se
referir a uma seita do judaísmo, em que a pessoa (o nazireu) vivia
separada dos demais para consagrar-se a Javé;

uns acreditam que significa pessoa consagrada a Deus; 

outros afirmam que, possivelmente, tem o significado de
humilde porque, sendo o Cristo, foi viver em Nazaré, uma
cidade considerada de baixo prestígio;

outros acreditam que Jesus era chamado o Nazareno porque 
utilizava hábitos (vestimenta, cabelos longos, etc), à moda dos 
nazarenos;

refere-se àquele que seria o último galho da tribo de Davi (o “Renovo”).



Publicanos

Zaqueu, o rico de humildade

Lucas 19: 1-10



Publicanos

Assim eram chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários
das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das
rendas de toda natureza, quer na própria Roma, quer nas outras
partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e
arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda
existem em algumas regiões.

Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a 
todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. 

Mateus 9:11-12Ma
teus 9:11-13

11Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele:
“Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?“
12Ouvindo isso, Jesus disse:
“Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os
doentes.



Publicanos

Dize-nos, pois, que te parece: é lícito pagar o tributo a
César, ou não?
Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me
experimentais, hipócritas?
Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um
dinheiro.
E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição?
Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai pois a
César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.



O que seria nos dias de hoje, 
dar a Cesar o que é de Cesar                  
e a Deus o que é de Deus ?
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