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O método 
científico



                         Moisés 
Jesus 

                                                       Espiritismo



Moisés
21. - Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um 
Deus único …;  promulgou a  lei  do Sinai  e  lançou as  bases  da 
verdadeira fé.



Jesus
22. -  O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e 
rejeitando  o  que  era  transitório,  puramente  disciplinar  e  de 
concepção humana,  acrescentou a  revelação da  vida  futura,  de 
que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que 
aguardam o homem, depois da morte.



Jesus
23. - A parte mais importante da revelação do Cristo … é o ponto 
de vista inteiramente novo sob que considera ele a Divindade. 

25. - Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui 
à Divindade. 

Verificamos que a grande importância do 
entendimento de Deus - Cap. 2.



Espiritismo
28.  -  Se  o  Cristo  não  pôde  desenvolver  o  seu  ensino  de  maneira 
completa,  é  que  faltavam  aos  homens  conhecimentos  que  eles  só 
podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam; 
há  muitas  coisas  que  teriam  parecido  absurdas  no  estado  dos 
conhecimentos de então.

Completar  o  seu ensino  deve  entender-se  no  sentido  de  explicar  e 
desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele 
se  encontra  em estado de  gérmen,  faltando-lhe  só  a  chave para  se 
apreender o sentido das palavras.



Espiritismo
29. -…Os homens só puderam explicar as Escrituras com o auxílio 
do  que  sabiam,  das  noções  falsas  ou  incompletas  que  tinham 
sobre as leis da Natureza, mais tarde reveladas pela Ciência. Eis 
por  que  os  próprios  teólogos,  de  muito  boa-fé,  se  enganaram 
sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho.



Espiritismo

30. - O Espiritismo, partindo das próprias palavras do 
Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência 

direta da sua doutrina. 



A Revelação Espírita



A Revelação
20. - O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres 
do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta 
gravidade; é todo um mundo novo que se nos revela e que tem 
tanto  mais  importância,  quanto  a  ele  hão  de  voltar  todos  os 
homens, sem exceção.

O  conhecimento  de  tal  fato  não  pode  deixar  de  acarretar, 
generalizando-se,  profunda  modificação  nos  costumes,  caráter, 
hábitos, assim como nas crenças que tão grande influencia exerceu 
sobre as relações sociais.



A Revelação
20. … É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução 
tanto maior,  tanto mais poderosa,  quanto não se circunscreve a 
um povo,  nem a uma casta,  visto que atinge simultaneamente, 
pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os 
cultos.



FIM


