
Prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, 1864

Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, qual imenso exército que se movimenta ao 
receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra e, semelhantes a
estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.

Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser 
restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar 
os justos.

As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. 
Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas 
vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do Universo.

Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos, também, uns aos outros e 
dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no Céu: Senhor! Senhor!... e podereis 
entrar no reino dos Céus.

O ESPÍRITO DE VERDADE



Não Vim Destruir a Lei

Gustavo Rocha, 02/09/2020



1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas: não os vim 
destruir, mas cumpri-los: – porquanto, em verdade vos digo que o céu e a Terra 
não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, 
enquanto reste um único iota e um único ponto.

S. MATEUS, 5:17 e 18.

Torá do hebraico ּתֹוָרה - tōrāh , tōruh ; 

significando: ensinamento, instrução, orientação

Traduzido para o Grego com Lei.

Também conhecido como Pentateuco Mosáico

Compõe os 5 primeiros livros do antigo testamento

(Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio)

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica


Moisés –Primeira Revelação

“É de todos os tempos e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as 
outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural 
turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos 
durante a escravidão do Egito.” 

Fonte: KARDEC, A. O evangelho segundo o espiritismo. Cap.1, item 2.



Jesus –Segunda Revelação

Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus; veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o 
verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens...

“Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo”,
e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas.



Jesus –Guia e Modelo

▪ Jesus não foi um simples legislador moralista (Liderou por exemplo)

▪ Autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu Espírito
(Espírito Puro)

▪ Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra e sim a 
que é vivida no reino dos céus
(vida futura)

▪ Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o gérmen de 
verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas.
(Ensinos por Parábolas e Símbolos)

▪ Mister se fazia que novas idéias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave 
indispensável, idéias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse 
alcançado um certo grau de madureza. 



O Espiritismo Cristão –Terceira Revelação

▪ é a ciência nova que vem revelar aos homens, por 
meio de provas irrecusáveis, a existência e a 
natureza do mundo espiritual e as suas relações 
com o mundo corpóreo.

▪ é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de 
modo fácil.

▪ “Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe 
execução.” Nada ensina em contrário ao que 
ensinou o Cristo; mas, desenvolve, completa e 
explica, em termos claros e para toda gente, o 
que foi dito apenas sob forma alegórica.

▪ é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme 
igualmente o anunciou, à regeneração que se 
opera e prepara o reino de Deus na Terra



Aliança da Ciência e da Religião

A Ciência e a Religião são as duas alavancas da inteligência humana: uma revela 
as leis do mundo material (ie Natureza) e a outra as do mundo moral. Tendo, no 
entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se.

O Livro dos Espíritos > Parte terceira - Das leis morais > Capítulo I 
Da lei divina ou natural



Instruções dos Espíritos - A Nova Era

São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as idéias, para que se 
realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a 
mesma rota que percorreram as idéias de liberdade, suas precursoras. Não se 
acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não; aquelas 
idéias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de 

que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a 
santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que 
lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés 

abriu o caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a concluirá.

Um Espírito israelita. (Mulhouse, 1861.)



Mensagem Final

“Até agora, a Humanidade da era cristã recebeu a grande 
Revelação em três aspectos essenciais: Moisés trouxe a 
missão de Justiça; o Evangelho, a revelação de insuperável 
Amor, e o Espiritismo, em sua feição de Cristianismo redivivo, 
traz, por sua vez, a sublime tarefa da Verdade. 

No centro das três revelações encontra-se Jesus-Cristo, como 
o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, 
com o Amor, a Lei manifestou-se na Terra no seu esplendor 
máximo; a Justiça e a Verdade nada mais são que os 
instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele 
Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a Humanidade. 

A Justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a Verdade, 
conseguintemente, esclarece os seus divinos 
ensinamentos...” 

Fonte: XAVIER, F.C. O consolador. Pelo espírito Emmanuel. 
Questão 271. 



Thank You!


