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Opinião



O Espírito de Verdade não é Jesus nem um 
grupo de espíritos em seu nome. 

O Espírito de Verdade é uma Instituição.

Mas... não basta falar, é preciso analisar.



ESE cap. VI
3. "Se me amais, guardai os meus mandamentos; e eu 
rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim 
de que fique eternamente convosco: - O Espírito de 
Verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e 
absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-
lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. - Porém, o 
Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em 
meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar 
tudo o que vos tenho dito". (JOÃO)

Não é Jesus.

Também não é o Espiritismo o Consolador, pois 
os ensinamentos de Jesus também estarão 

eternamente conosco.
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4.  Jesus promete outro consolador: o Espírito de 

Verdade … O Espiritismo vem, na época predita …
preside ao seu advento o Espírito de Verdade.
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ESE cap. VI

5. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, 
trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O 
Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, 
tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a 
imutável verdade …" O Espírito de Verdade.

É Jesus.
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Esta colocação fica mais clara se dita por uma 
Instituição em que Jesus é parte.



ESE cap. VI

5. cont. Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; 
instruí-vos, este o segundo. No Cristianismo encontram-
se todas as verdades; são de origem humana os erros 
que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que 
julgáveis o nada, vozes vos clamam: "Irmãos! nada 
perece. Jesus-Cristo é o vencedor do mal, sede os 
vencedores da impiedade." O Espírito de Verdade.

Não é Jesus.



ESE cap. VI

7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o 
remédio que vos há de curar. Vinde, pois, a mim, vós 
que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e 
consolados.  …  Amai e orai; sede dóceis aos Espíritos do 
Senhor; invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, 
então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos 
instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui; venho 
até vós, porque me chamastes. - O Espírito de Verdade.
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Assim como "Ninguém vai ao Pai se não for 
por mim", é uma afirmação relacionada com 
uma Instituição, pois há outras vertentes que 

não tem Jesus como referência
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Instituição



ESE cap. VI

7. … Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus 
filhos prediletos. O Espírito de Verdade.

Jesus se refere a Deus como o Pai.

Não é Jesus.



ESE cap. VI

4. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a 
promessa do Cristo: preside ao seu advento o Espírito de 
Verdade.

O Espiritismo foi apresentado por uma grande 
quantidade de espíritos - característica de instituição.



FIM


