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LE>Das esperanças e consolações>Duração das Penas Futuras

“Gravitar para a unidade divina, eis o fim da 
Humanidade. Para atingi-lo, três coisas são 
necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três 
coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, 
o ódio e a injustiça [ ...]

Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do 
dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas 
que envelheceram e se desacreditaram, mas para 
reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal, 
sob formas condizentes com os vossos costumes, 
os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. 
[...]

“Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, 
por um desvio, por um falso movimento da alma, 
se afasta do objetivo da criação, que consiste no 
culto harmonioso do belo, do bem, idealizados 
pelo arquétipo humano, pelo Homem Deus, por 
Jesus Cristo.

“Que é o castigo? A conseqüência natural, 
derivada desse falso movimento; uma certa soma 
de dores necessária a desgostá-lo da sua 
deformidade, pela experimentação do 
sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a 
alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma 
e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem 
por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo 
eterno, por uma falta não eterna, é negar-lhe 
toda a razão de ser.

“Oh! Em verdade vos digo, cessai de pôr em 
paralelo, na sua eternidade, o Bem, essência do 
Criador, com o Mal, essência da criatura. Seria 
criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao 
contrário, o abrandamento gradual dos castigos e 
das penas pelas transmigrações e consagrareis a 
unidade divina, por meio da razão unida ao 
sentimento.”

PAULO, APÓSTOLO.



Biografia: de Saulo a Paulo

Saulo Paulo

Nasceu em Tarso, capital da Cilícia, 
recebendo o nome hebráico de 
Saulo.

Cidadão romano.

Educação Grega. Aluno de 
Gamaliel, neto de Hilel.

Membro do Sinédrio de Jerusalém 
(Doutor da Lei).

Apóstolo do Gentios. O vaso
escolhido.

Levou os ensinamentos do Cristo aos 
principais centros urbanos da época.

Escreveu 13 cartas/Epístolas

Passou por muitas atribulações, 
mas, de Espírito inquebrantável, 
conseguiu levar o Evangelho a 
inúmeros corações sequiosos de 
paz e de esclarecimento.



Localização de Tarso 
– distrito da Ásia 
Menor, próximo à 
Síria, pertencendo a 
província de Acaia 



Saulo de Tarso

• Morte de Estêvão transforma sua vida. 
• Abigail, afastada de Saulo, converte-se 

ao Cristianismo, por intermédio de 
Ananias. 

• Saulo transfere sua mágoa e revolta 
para Jesus e seus seguidores – defesa 
de Moisés. 

• Elabora plano de perseguição aos 
cristãos, objetivando a prisão de 
Ananias. 

• Sinédrio lhe concede cartas de 
habilitação para agir livremente. 



A Conversão de Paulo as portas de Damasco

- Saulo!... Saulo!... 
Por que me persegues? 

- Quem sois vós, Senhor? 
Eu sou Jesus!... 

- Senhor, que quereis que 
eu faça ? 



Assim como Paulo as portas de Damasco, recebemos constantemente a visita
do Mestre … a nos convocar… a nos lembrar de compromissos assumidos … 

reflitamos sobre o que Jesus 
quer que façamos

Essa passagem simboliza
um momento de conscientização
da criatura

Não temos tempo a perder
sigamos o mestre, que é o caminho,
a verdade e a vida



Encontro com Ananias

Em Atos, cap. 9, Jesus envia 
Ananias a curar Paulo de sua 
cegueira, dizendo-lhe ser aquele 
homem “um vaso escolhido” , ou 

seja Paulo, conforme programação 
do Plano Espiritual, tinha como 
missão a tarefa e divulgar a 
palavra de Jesus. 

Andara esquecido e 
temporariamente hostil a ela. 

Ante a figura majestosa de Jesus, 
prontamente se decide a reassumir 
seus compromissos espirituais. 



A Missão de Paulo ..  O começo

Judeu de origem e formação, entendeu que o pensamento do Cristo não podia ficar contido nos 
limites da raça judaica e, sim que essa mensagem deveria ser imparcialmente distribuída a 
todos.

Mas seu caminho não foi nada fácil ... Rejeitado pelo povo Hebreu, por seus familiares e 
amigos, temido pelos cristãos ...

Onde Paulo buscou forças para progredir em sua 
missão?

Na Oração Sincera!



De vítima à Guia Espiritual

Não te detenhas no 
Passado!

Quem haverá, no mundo,
Isento de erros?!
Só Jesus foi Puro!

Estevão



Lutas e Humilhações –Conselhos de Abigail

Numa caverna aos arredores de Tarso, com o coração amargurado e corpo exausto pela 
fatiga, Paulo é levado em desdobramento “ao terceiro céu”;  onde encontra imenso 
consolo nas palavras de Estevão e Abigail.

O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo?

Ama!

Como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? (...) como fazer para que a alma 
alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo?

Trabalha!

Que providências adotar contra o desânimo destruidor?

Espera!

Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens?

Perdoa!



Roteiro Consolador para a Vida 

Interessante refletirmos nos quatro verbos apresentados por Abigail como respostas às aflitivas 
indagações de Paulo: Amar, Trabalhar, Esperar, Perdoar

É notável porque quem ama compreende. Quem 
trabalha, equilibra-se. Quem espera, confia. Quem 

perdoa, liberta-se. 

O conselho da elevada entidade é roteiro para nossos tumultuados dias. Com tais virtudes, nos 
precavemos da ansiedade, de expectativas que se frustram, de ódios que escravizam, de 
condicionamentos que travam... 

Conselhos sábios esses! Observemos atentamente como são atuais, necessários, diria vitais para o 
equilíbrio e a serenidade que tanto precisamos no cotidiano. 

Artigo de O Consolador, Revista Semanal de Divulgação da Doutrina Espírita
20 de Janeiro de 2018



O Cristo Consolador

Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. 

Escutai-me ..  “Vinde a mim, todos vós que sofreis.”

Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, 

para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos 

abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas.

Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o 

segundo. 

O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo VI - O Cristo consolador > Instruções dos Espíritos > Advento 
do Espírito de verdade



Força de Vontade de Mudar e Fazer Melhor

Inspirados pela bela história da conversão e missão de Paulo…

Q909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as 
suas más inclinações?

“Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe 
falta é a vontade. Ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços!”

O Livro dos Espíritos > Parte terceira - Das leis morais > Capítulo XII - Da 
perfeição moral > As paixões



Força de Vontade de Mudar e Fazer Melhor

919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de 
resistir à atração do mal?

“Um sábio da Antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.”

919.a. Qual o meio de consegui-lo?

Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra: ao fim do dia, interrogava a minha consciência, 
passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se 
ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a 

ver o que em mim precisava de reforma.

Santo Agostinho



Fora da caridade não há salvação, ESE Cap. XV

Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão
encerrados os destinos dos homens, na Terra e no céu[...] Não poderia o
Espiritismo provar melhor a sua origem, do que apresentando-a como
regra, por isso que é um reflexo do mais puro Cristianismo.

Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudésseis gozar a
luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser
salvos; é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos
faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos,
observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e
verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos
praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que
pertençam.

Paulo, o apóstolo. (Paris, 1860.)



Thank You!


