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Espiritismo

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

direta da sua doutrina. 



Jesus e o Espiritismo
41. - O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, 
ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da 
Natureza, que revela, tudo quanto o Cristo disse e fez; elucida os 
pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para 
quem  eram  ininteligíveis  certas  partes  do  Evangelho…  as 
compreendem e admitem… com o auxílio desta doutrina; vêem 
melhor o  seu alcance e  podem distinguir  entre  a  realidade e  a 
alegoria…



Distinção entre Evangelho e Novo Testamento
❖ ESE - Introdução

❖ Kardec esclarece sobre o Novo Testamento - dividindo-o em:
1. os atos comuns da vida do Cristo; 
2. os milagres; 
3. as predições; 
4. usado para formar os dogmas da Igreja;
5. o ensino moral. 



Distinção entre Evangelho e Novo Testamento

"As quatro primeiras 
têm sido objeto de 

controvérsias; a última, 
porém, conservou-se 

constantemente 
inatacável.”

• os atos comuns da vida do Cristo; 

• os milagres;

• as predições; 

• usado para formar os dogmas da 
Igreja;

• o ensino moral.



Distinção entre Evangelho e Novo Testamento

❖ os atos comuns da vida do Cristo; 
❖ os milagres - A Gênese

❖ as predições - A Gênese

❖ usado para formar os dogmas da Igreja;

❖ o ensino moral - O Evangelho Segundo o Espiritismo 



Jesus e o Espiritismo
56. - A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de 
que não há outra melhor. 

Mas, então, de que serve o ensino deles, se apenas repisam o que 
já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que 
já Sócrates e Platão ensinaram quinhentos anos antes e em termos 
quase idênticos. 



Jesus e o Espiritismo
56.  -  O  mesmo  se  poderia  dizer  também  das  de  todos  os 
moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em 
todos os tons e sob todas as formas. 

Pois  bem!  os  Espíritos  vêm,  muito  simplesmente,  aumentar  o 
número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se 
por  toda  parte,  tanto  se  fazem  ouvir  na  choupana,  como  no 
palácio, assim pelos ignorantes, como pelos instruíd



Espiritismo

56. - O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do 
Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as 

relações entre os mortos e os vivos, princípios que 
completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu 

passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã 
as próprias leis da Natureza.



Espiritismo

56. - Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os 
espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com 

todos os seres e compreende essa solidariedade; a caridade 
e a fraternidade se tornam uma necessidade social; ele faz 

por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz 
melhor.



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


