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Jesus

• “Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim”

(João, 14:6)



Todos os povos conhecem o Evangelho?

“Raças• e povos ainda existem que o
desconhecem, porém não ignoram
a lei de amor da sua doutrina,
porque todos os homens
receberam, nas mais remotas plagas
do orbe, as irradiações do seu
Espírito misericordioso, através das
palavras inspiradas dos seus
mensageiros.”

(EMMANUEL. Emmanuel, cap. 2)



O Evangelho e o futuro

“O• Evangelho do Divino Mestre ainda
encontrará, por algum tempo, a
resistência das trevas. A má-fé, a
ignorância, a simonia, o império da força
conspiração contra ele… Mas tempo
virá em que a sua ascendência será
reconhecida. Nos dias de flagelo e de
provações coletivas, é para a sua Luz
Eterna que a Humanidade se voltará,
tomada de esperança.”

(EMMANUEL. Emmanuel, cap. 2)



O que Jesus pede aos homens?

“Para• isso, o Mestre não exige que os homens
se façam heróis ou santos de um dia para outro.
Não pede que os seguidores pratiquem
milagres, nem lhes reclama o impossível. [...]

Contrariamente• a todos os mentores da
Humanidade, que viviam, até então, entre
mistérios religiosos e dominações políticas,
convive com a massa popular, convidando as
criaturas a levantarem o santuário do Senhor
nos próprios corações.”

(EMMANUEL. Roteiro, cap. 13)



Jesus vai voltar?

• Jesus nunca deixou de estar entre nós!
• “Embora o Consolador já se encontre entre os homens, o luto e o

desencanto, desenfreados, alastram-se, disseminando amargura e
aflição.

• As Esferas Sublimes, porém, recolhendo os apelos e as lágrimas
que se erguem da Terra angustiada preparam a Grande Mensagem
de consolação, em nome de Jesus e “O Evangelho”, [...] como há
dois mil anos, se corporifica nas mãos de Allan Kardec para
distender a esperança e o amor sobre toda a Terra.”

(VIANNA DE CARVALHO. Crestomatia da imortalidade, 3 ed., p. 66-67)



O que representa o Evangelho Segundo 
o Espiritismo para os homens?

“[• ...] corporifica a palavra
imperecível do Excelso Enviado, é
Ele mesmo de retorno, tomando
os filhos e as filhas da dor nos seus
amorosos braços para os conduzir
aos páramos da luz gloriosa e
inextinguível da Verdade.”

(VIANNA DE CARVALHO. 
Crestomatia da imortalidade, 3 ed., 

p. 66-67)



Jesus e a religião

“A• religião de Jesus não é
exclusivista: une todas as almas
crentes num vínculo comum;
prende todos os seres que
pensam, sentem, amam e
sofrem, num mesmo amplexo e
uma só comunhão de amor.”

(LÉON DENIS. 
Cristianismo e Espiritismo, 

“Conclusão”)



O “Reino de Deus” é para todos

“Assegurando• a todos o direito de
participar do "reino de Deus", isto é, da
luz e da verdade, Jesus preparou a
regeneração da Humanidade; colocou
os marcos da revelação futura.”

(LÉON DENIS. Cristianismo e 
Espiritismo, “Conclusão”)



Quem é Jesus?

• “Jesus é o mais notável Ser da História da
Humanidade.

• A Sua vida e a Sua Obra são as mais
comentadas e discutidas dentre todas as
que já passaram pela cultura e pela
civilização através dos tempos.

• ... E nunca foi ultrapassado.”
(JOANNA DE ÂNGELIS. Jesus e o Evangelho 

à luz da psicologia profunda, Introdução)



Evangelho – base das reformas sociais

“Todas• as reformas sociais, necessárias em vossos tempos de indecisão
espiritual, têm de processar-se sobre a base do Evangelho.

Como?• – podereis objetar-nos. Pela educação, replicaremos. [...]

Há• necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada
indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da
autoeducação.

Evangelizado• o indivíduo, evangeliza-se a família; regenerada esta, a
sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se
simultaneamente a vida do mundo.”

(EMMANUEL. Emmanuel, 10 ed., cap. 35)



Proposta de reforma íntima


