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ESE - Cap. I
7. Assim como o Cristo disse: "Não vim destruir a lei, 
porém cumpri-la"…



ESE - Cap. I
7. Assim como o Cristo disse: "Não vim destruir a lei, 
porém cumpri-la"…

7. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por 
dente. - Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que 
vos queiram fazer; que se alguém vos bater na face 
direita, lhe apresenteis também a outra… 

ESE - Cap. XII



ESE - Cap. I
7. … também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a 
lei cristã, mas dar-lhe execução."



ESE - Cap. I
7. … também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a 
lei cristã, mas dar-lhe execução."

5. …No Cristianismo encontram-se todas as verdades; 
são de origem humana os erros que nele se 
enraizaram…" 

O Espírito de Verdade

ESE - Cap. VI



Somos induzidos a 
acreditar em muitas 

coisas e, assim, deixamos 
de analisar.



Imaginem a última ceia de Jesus.



A última ceia - Da Vinci começou a pintá-la em 1495 e 
concluiu, aproximadamente, dois anos mais tarde em 1497.



O que é mais provável?



Curiosidades sobre a Última Ceia 
https://www.milan-museum.com/br/ultima-ceia.php

A grande fama desta obra-prima despertou o interesse de 
muitos historiadores, pesquisadores e romancistas que 
tentaram resolver os supostos mistérios e enigmas que 
envolvem este quadro. Por exemplo, no livro "Segredo dos 
Templários" e no romance "O Código da Vinci", afirmam 
que a figura à direita de Jesus não é o apóstolo João, e sim 
uma figura feminina. A verdade é que estes mistérios e 
curiosidades ainda não foram resolvidos.



Figura feminina entre os apóstolos.

• Vc é seguidor dos Evangelhos Canônicos?
• Então, ela foi uma prostituta.

• Vc considera outros Evangelhos?
• Ela não foi uma prostituta, tendo um papel 

fundamental no desenrolar da vida de Jesus e de seus 
ensinamentos.

Alguém assim o quis.

Uma possibilidade.



Se vc só considerar aquilo 
que é aceito pela massa,   
não há garantias de uma 

vida livre.



Imaginem a figura de Jesus.



Imagens de Jesus



Aparência de Jesus
Concepção artística do designer 
g r á fi c o e s p e c i a l i s t a e m 
reconstituição facial forense 
Cícero Moraes mostra que judeus 
que viviam no Oriente Médio no 
século 1 tinham a pele, o cabelo e 
os olhos escuros.
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43560077

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43560077


Aparência de Jesus

Ilustração feita pelo 
especialista Richard 
N e a v e p a r a 
documentár io da 
BBC em 2001



Os apóstolos teriam aparência semelhante

Isso é somente uma ilustração que não 
representa a ocorrido.



https://theconversation.com/jesus-wasnt-white-he-was-a-brown-skinned-middle-
eastern-jew-heres-why-that-matters-91230

"Eu chegaria a ponto de dizer que isso cria uma desconexão 
cognitiva, onde se pode sentir profunda afeição por Jesus, 
mas pouca empatia por uma pessoa do Oriente Médio.  Da 
mesma forma, tem implicações para a afirmação teológica de 
que os seres humanos são feitos à imagem de Deus.  Se Deus 
é sempre imaginado como branco, então o humano padrão 
torna-se branco e tal pensamento reforça o racismo.
"Historicamente, o 'branqueamento' de Jesus contribuiu para 
que os Cristãos sejam alguns dos piores perpetradores do 
anti-semitismo."

Robyn Whitaker

• Adjunct professor, Princeton Seminary 
•
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Por que usa a toalha ao sair do banho e, fora 
isso, não veste calças?



Por que usa a toalha ao sair do banho e, fora 
isso, não veste calças?

Porque Walt Disney assim o quis.



Por que Jesus é representado como uma 
pessoa branca?

Porque alguém assim o quis.



Jesus é Deus

Como se sentem aqueles que crêem em Jesus como 
sendo Deus quando ouvem os espíritas, por exemplo, 
dizer que Jesus não é Deus, mas um ser como nós, nosso 
irmão?

Algumas vez consideramos que a humanização de Jesus 
pode ser ofensiva para outros?
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