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O Consolador Prometido ...O Consolador Prometido ...
“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”  (Jo 14, 15-
26).



  

O Consolador Prometido ...O Consolador Prometido ...

(...) vos ensinará 
todas as coisas e 
vos fará recordar 

tudo o que vos 
tenho dito”

 (Jo 14, 15-26)



  O Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VIO Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VI

          O Espiritismo vem abrir os O Espiritismo vem abrir os 
olhos e os ouvidos, porquanto olhos e os ouvidos, porquanto 

fala sem figuras, nem fala sem figuras, nem 
alegoriasalegorias; levanta o véu ; levanta o véu 

intencionalmente lançado intencionalmente lançado 
sobre certos mistérios.      sobre certos mistérios.      

O CONSOLADOR PROMETIDOO CONSOLADOR PROMETIDO



  O Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VIO Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VI

        Mostra o objetivo dos Mostra o objetivo dos 
sofrimentos, apontando-os como sofrimentos, apontando-os como 
crises salutarescrises salutares que  que produzem a produzem a 
curacura e como meio de depuração  e como meio de depuração 
que garante a felicidade nas que garante a felicidade nas 
existências futuras. existências futuras. 

O CONSOLADOR PROMETIDOO CONSOLADOR PROMETIDO



  O Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VIO Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VI

          O Espiritismo lhe dá O Espiritismo lhe dá fé fé 
inabalávelinabalável  no futurono futuro e a  e a 
dúvida pungente não mais se dúvida pungente não mais se 
lhe apossa da alma.      lhe apossa da alma.      

O CONSOLADOR PROMETIDOO CONSOLADOR PROMETIDO



  

JESUS COMO JESUS COMO 
MODELO E GUIAMODELO E GUIA



  

O Modelo e GuiaO Modelo e Guia

Qual é o tipo mais perfeito que Deus Qual é o tipo mais perfeito que Deus 
ofereceu ao homem para lhe servir ofereceu ao homem para lhe servir 

de Guia e Modelo?de Guia e Modelo?

JESUS.JESUS.

Questão 625Questão 625..



  

O Modelo Mais PerfeitoO Modelo Mais Perfeito
JesusJesus  é para o homem o tipo de perfeição  é para o homem o tipo de perfeição 
moral a moral a que pode aspirarque pode aspirar  a Humanidade  a Humanidade 
Terrena. Deus no-lo oferece como o Terrena. Deus no-lo oferece como o mais mais 
perfeito modeloperfeito modelo e a doutrina que ele ensinou  e a doutrina que ele ensinou 
é a mais pura expressão de sua lei, porque é a mais pura expressão de sua lei, porque 
ele foi ele foi o ser mais puroo ser mais puro  que já apareceu na  que já apareceu na 
Terra.Terra.

Comentários a 
Questão  625.



  

Da necessidade do EspiritismoDa necessidade do Espiritismo

Uma vez que Jesus ensinou as Uma vez que Jesus ensinou as 
verdadeiras leis de Deus, qual a verdadeiras leis de Deus, qual a 

utilidadeutilidade do ensino que os  do ensino que os 
Espíritos dão? Espíritos dão? 

Questão 627Questão 627



  

Assim como o Cristo disse: "Não Assim como o Cristo disse: "Não 
vim destruir a lei, porém cumpri-vim destruir a lei, porém cumpri-
la", também o la", também o EspiritismoEspiritismo diz:  diz: 

"Não venho destruir a lei cristã, "Não venho destruir a lei cristã, 
mas dar-lhe execução."mas dar-lhe execução."

(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. I, item 7)(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. I, item 7)

Da necessidade do EspiritismoDa necessidade do Espiritismo



  

Nada ensina em contrário ao Nada ensina em contrário ao 
que ensinou o Cristo; que ensinou o Cristo; mas, mas, 

desenvolvedesenvolve, , completacompleta e  e explicaexplica, , 
em termos claros e para em termos claros e para toda toda 

gentegente, o que foi dito apenas  sob , o que foi dito apenas  sob 
forma alegóricaforma alegórica..

(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. I, item 7)(O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. I, item 7)

Da necessidade do EspiritismoDa necessidade do Espiritismo



O QUE É O O QUE É O 
ESPIRITISMOESPIRITISMO



            O Espiritismo é uma ciência que O Espiritismo é uma ciência que 
trata da trata da naturezanatureza, , origem e destino dos origem e destino dos 
EspíritosEspíritos, bem como de suas , bem como de suas relaçõesrelações  
com o mundo corporal.com o mundo corporal.

O QUE É O ESPIRITISMOO QUE É O ESPIRITISMO

O que é o Espiritismo – preâmbulo - 1859O que é o Espiritismo – preâmbulo - 1859



O LIVRO DOS O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS: ESPÍRITOS: BASEBASE

18.04.1857 - 1ª Ed. - 501 questões - III partes.18.04.1857 - 1ª Ed. - 501 questões - III partes.

MARÇO-1860MARÇO-1860
- 2ª Edição. - 2ª Edição. 
- 1019 questões.- 1019 questões.
- IV partes.- IV partes.



  
O Livro dos Espíritos – Prolegômenos - KardecO Livro dos Espíritos – Prolegômenos - Kardec

          Foi escrito por Foi escrito por ordem e mediante ordem e mediante 
ditado de Espíritos superioresditado de Espíritos superiores,  ...,  ...

          Nada contém que não seja a Nada contém que não seja a 
expressão do pensamento deles e expressão do pensamento deles e 
que não tenha sido por eles que não tenha sido por eles 
examinado.examinado.

O LIVRO DOS ESPÍRITOSO LIVRO DOS ESPÍRITOS



  O Livro dos Espíritos – Prolegômenos - KardecO Livro dos Espíritos – Prolegômenos - Kardec

            Só a Só a ordem e a distribuição ordem e a distribuição 
metódica das matériasmetódica das matérias, assim como , assim como 
as notas e a forma de algumas as notas e a forma de algumas 
partes da redação constituem obra partes da redação constituem obra 
daquele que recebeu a missão de daquele que recebeu a missão de 
os publicar.os publicar.

O LIVRO DOS ESPÍRITOSO LIVRO DOS ESPÍRITOS



  Obras Póstumas – Kardec – 2ª parteObras Póstumas – Kardec – 2ª parte

            Da comparação e da fusão de Da comparação e da fusão de 
todas as respostas, coordenadas, todas as respostas, coordenadas, 
classificadas e muitas vezes classificadas e muitas vezes 
retocadas no silêncio da meditação,retocadas no silêncio da meditação,  
foi que elaborei a primeira edição foi que elaborei a primeira edição 
de O Livro dos Espíritos, entregue a de O Livro dos Espíritos, entregue a 
publicação em 18 de abril de 1957.publicação em 18 de abril de 1957.

O LIVRO DOS ESPÍRITOSO LIVRO DOS ESPÍRITOS



  

O LIVRO DOS ESPÍRITOS: BASEO LIVRO DOS ESPÍRITOS: BASE

Parte Primeira: Das Causas Primárias - Parte Primeira: Das Causas Primárias - 
A Gênese (1868)A Gênese (1868)  

Parte Segunda: Do Mundo Espírita ou Parte Segunda: Do Mundo Espírita ou 
Mundo dos Espíritos - Mundo dos Espíritos - O Livro dos O Livro dos 
Médiuns (1861) Médiuns (1861) 

Parte Terceira: Das Leis Morais - Parte Terceira: Das Leis Morais - O O 
Evangelho segundo o Espiritismo (1864) Evangelho segundo o Espiritismo (1864) 

Parte Quarta: Das Esperanças e Parte Quarta: Das Esperanças e 
Consolações - Consolações - O Céu e o Inferno (1865) O Céu e o Inferno (1865) 



  

NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO 
APROFUNDA:APROFUNDA:

1 - A existência de Deus; 1 - A existência de Deus; 
2 - A pluralidade dos mundos 2 - A pluralidade dos mundos 
habitados;habitados;
3 – A origem e destinação do 3 – A origem e destinação do 
Espírito; Espírito; 
4 - O homem integral;4 - O homem integral;
5 - A vida após a morte (o mundo 5 - A vida após a morte (o mundo 
espiritual);espiritual);



  

6 - A reencarnação (pluralidade 6 - A reencarnação (pluralidade 
das existências);das existências);
7 - A relação dos homens com os 7 - A relação dos homens com os 
Espíritos;Espíritos;
8 - As Leis Divinas ou Naturais 8 - As Leis Divinas ou Naturais 
(Morais);(Morais);
9 – Vida Futura;9 – Vida Futura;

NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO 
APROFUNDA:APROFUNDA:



  

10 – Lei de Evolução:  pela 10 – Lei de Evolução:  pela 
educação moral, reforma íntima e educação moral, reforma íntima e 
pela prática do bem.pela prática do bem.

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 
SALVAÇÃO.SALVAÇÃO.

NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO NA SUA ANÁLISE, O ESPIRITISMO 
APROFUNDA:APROFUNDA:



1- EXISTÊNCIA DE 1- EXISTÊNCIA DE 
DEUSDEUS



  

DEUSDEUS: 

É Pai. É o Criador.

A causa primária de todas as coisas. 
LE – QUESTÃO 01 

JESUSJESUS: 

- Um dos Filhos de Deus. 

- Um entre os Cristos do Universo.

1- EXISTÊNCIA DE DEUS1- EXISTÊNCIA DE DEUS



  

     Tudo acusa nas palavras de Jesus, Tudo acusa nas palavras de Jesus, 
seja quando vivo, seja quando depois seja quando vivo, seja quando depois 
de sua morte, de sua morte, uma dualidade de uma dualidade de 
pessoas perfeitamente distintaspessoas perfeitamente distintas, , 
assim como profundo sentimento de assim como profundo sentimento de 
inferioridade e de subordinação com inferioridade e de subordinação com 
que Jesus se colocava em relação a que Jesus se colocava em relação a 
Deus.Deus.

Kardec- OBRAS PÓSTUMAS – Primeira Parte Kardec- OBRAS PÓSTUMAS – Primeira Parte 

Estudo sobre a Natureza do CristoEstudo sobre a Natureza do Cristo



  

2- PLURALIDADE DOS 2- PLURALIDADE DOS 
MUNDOS HABITADOSMUNDOS HABITADOS



  

Há muitas moradas na casa de meu Há muitas moradas na casa de meu 
Pai – Jesus (Jo. 14: 1-3)Pai – Jesus (Jo. 14: 1-3)

A casa do Pai é o Universo. 

As diferentes moradas são os mundos 
que circulam no espaço infinito e 
oferecem, aos Espíritos que neles 
encarnam, moradas correspondentes 
ao adiantamentoadiantamento dos mesmos 
Espíritos.

O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. III – item 2.O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. III – item 2.



  

3- O Espírito (origem 3- O Espírito (origem 
e destinação)e destinação)



  

Origem e destinação dos EspíritosOrigem e destinação dos Espíritos

Deus criou todos os Espíritos simples 
e ignorantes, isto é, sem saber. A 
cada um deu determinada missão, 
com o fim de esclarecê-los e de os 
fazer chegar progressivamente à 
perfeição, ...

Nesta perfeição é que eles encontram 
a pura e eterna felicidade.

O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 115.O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 115.



  

4- O homem (ser 4- O homem (ser 
integral)integral)



  

ESPÍRITO

PLANO 
MATERIAL

PLANO 
ESPIRITUAL

CORPO FÍSICO

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

PERISPÍRITOPERISPÍRITO

www.parchen.hpg.com.br

ÉÉ  uma condensação do uma condensação do 
FCU em torno de um FCU em torno de um 
foco de inteligência ou foco de inteligência ou 
alma.alma.  (A Gênese – cap. (A Gênese – cap. 
XIV, item 7)XIV, item 7)

Fonte: L.E. Q 135 aFonte: L.E. Q 135 a

O complexo humanoO complexo humano



  

Corpo espiritualCorpo espiritual

Semeia-se um corpo animal e 
ressuscita-se um corpo 
espiritual. 

Pois, se há um corpo animal, 
há também um espiritual.

Paulo – I Coríntios – Cap. 15 – v.44Paulo – I Coríntios – Cap. 15 – v.44



  

5- A dimensão 5- A dimensão 
espiritualespiritual



  

A alma após a morteA alma após a morte

“Volta a ser Espírito, isto é, volve 
ao mundo dos Espíritos, donde se 

apartara momentaneamente.”

O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 149.O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 149.

- Não perde a individualidade;

- Continuará pensando, sentindo e 
interagindo com encarnados e 
desencarnados.



  

Da sobrevivência da AlmaDa sobrevivência da Alma

... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e ... Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João e os levou a sós para um monte alto João e os levou a sós para um monte alto 
e afastado, transfigurando-se diante e afastado, transfigurando-se diante 
deles. deles. 

Suas vestes ficaram resplandecentes e Suas vestes ficaram resplandecentes e 
tão alvas, como não as pode alvejar tão alvas, como não as pode alvejar 
lavadeira alguma na terra. E lhes lavadeira alguma na terra. E lhes 
apareceram apareceram Elias e MoisésElias e Moisés  falando com  falando com 
Jesus.Jesus.

(Mc. 9, 2-4)(Mc. 9, 2-4)



  

6- PLURALIDADE 6- PLURALIDADE 
DAS EXISTÊNCIASDAS EXISTÊNCIAS



  

Justiça da  reencarnaçãoJustiça da  reencarnação

O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 171.O Livro dos Espíritos – cap. I – Livro II- questão 171.

     Todos os Espíritos tendem para a 
perfeição e Deus lhes faculta os meios 
de alcançá-la, proporcionando-lhes as 
provações da vida corporal. 

     Sua justiça, porém, lhes concede 
realizar, em novas existências, o que 
não puderam fazer ou concluir numa 
primeira prova.



  

Jesus e o cego de nascençaJesus e o cego de nascença

Rabi, quem foi que pecou, ele ou os Rabi, quem foi que pecou, ele ou os 

pais, para ele nascer cego? pais, para ele nascer cego? 

Ninguém pecou, nem ele nem os pais. Ninguém pecou, nem ele nem os pais. 

Foi para que nele se manifestasse as Foi para que nele se manifestasse as 

obras de Deus. obras de Deus. 

(Jo 9,1-5)(Jo 9,1-5)



  

João Batista e EliasJoão Batista e Elias

““É verdade que Elias há de vir e restabelecer É verdade que Elias há de vir e restabelecer 

todas as coisas: - mas, eu vos declaro que todas as coisas: - mas, eu vos declaro que 

Elias já veio e eles não o conheceram e o Elias já veio e eles não o conheceram e o 

trataram como lhes aprouve. É assim que trataram como lhes aprouve. É assim que 

farão sofrer o Filho do Homem.” farão sofrer o Filho do Homem.” 

- Então, seus discípulos compreenderam - Então, seus discípulos compreenderam 

que fora de João Batista que ele  falara.que fora de João Batista que ele  falara.

(Mt 17, 10-13)(Mt 17, 10-13)



  

7- Da interação com 7- Da interação com 
o mundo espiritualo mundo espiritual



  

Da Influência dos EspíritosDa Influência dos Espíritos

          Influem os Espíritos em nossos Influem os Espíritos em nossos 
pensamentos e em nossos atos? pensamentos e em nossos atos? 

    Muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. 
Influem a tal ponto, que, de Influem a tal ponto, que, de 
ordinário, ordinário, são eles que vos dirigemsão eles que vos dirigem..

LE - Questão 459LE - Questão 459



  

Portanto, nós também, pois 
estamos rodeados de tão 

grande nuvem de 
testemunhas... 

Paulo – Hebreus – Cap. 12 – v.1Paulo – Hebreus – Cap. 12 – v.1

Da Influência dos EspíritosDa Influência dos Espíritos



  

Eu fui arrebatado em espírito no dia do 
Senhor, e ouvi por detrás de mim uma 
grande voz, como de trombeta, que 
dizia: O que vês, escreve-o num livro, e 
envia-o às sete igrejas ...

... Quando o vi, caí a seus pés como 
morto; e ele pôs sobre mim a sua 
destra, dizendo: Não temas; eu sou o 
primeiro e o último.

Apocalipse I – João – Cap. 1– v.10-12Apocalipse I – João – Cap. 1– v.10-12

DO INTERCÂMBIO MEDIÚNICODO INTERCÂMBIO MEDIÚNICO



  

8- LEIS MORAIS8- LEIS MORAIS



  

LEIS DIVINASLEIS DIVINAS

1ª Revelação:  MOISÉS 1ª Revelação:  MOISÉS (Decálogo)(Decálogo)

2ª Revelação: JESUS 2ª Revelação: JESUS (Evangelho)(Evangelho)

a Lei Divina a Lei Divina (O que fazer)(O que fazer)

3ª Revelação: KARDEC 3ª Revelação: KARDEC (Espiritismo)(Espiritismo)

O Amor Divino O Amor Divino (Como fazer)(Como fazer)

A Verdade Divina A Verdade Divina (Por que fazer)(Por que fazer)



  

LEIS MORAISLEIS MORAIS

O Livro dos Espíritos – Livro III- questões 614 a 919.O Livro dos Espíritos – Livro III- questões 614 a 919.

1. Da Lei de Adoração;
2. Da Lei do Trabalho;
3. Da Lei de Reprodução;
4. Da Lei de Conservação;
5. Da Lei de Destruição;
6. Da Lei de Sociedade;
7. Da Lei do Progresso;
8. Da Lei de Igualdade;
9. Da Lei de Liberdade;
10. Da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade.



  

A MAIS IMPORTANTEA MAIS IMPORTANTE

Da Lei de Justiça, de Amor e de 
Caridade: é a mais importante, 
por ser a que faculta ao homem 

adiantar-se mais na vida 
espiritual, visto que resume todas 

as outras.

O Livro dos Espíritos –Livro III- questão 648.O Livro dos Espíritos –Livro III- questão 648.



  

LEIS MORAISLEIS MORAIS
Podem dividir-se em cinco partes as Podem dividir-se em cinco partes as 
matérias contidas nos Evangelhos: matérias contidas nos Evangelhos: os os 
atos comuns da vida do Cristo; os atos comuns da vida do Cristo; os 
milagres; as predições; as palavras que milagres; as predições; as palavras que 
foram tomadas pela Igreja para foram tomadas pela Igreja para 
fundamento de seus dogmas; fundamento de seus dogmas; e o ensino e o ensino 
moralmoral. . 

As quatro primeiras têm sido As quatro primeiras têm sido 
objeto de controvérsias; a última, objeto de controvérsias; a última, 

porém, conservou-se porém, conservou-se 
constantemente inatacável.constantemente inatacável.

ESE: Introdução – Objetivo Desta ObraESE: Introdução – Objetivo Desta Obra



  

9- A vida futura9- A vida futura



  

A VIDA FUTURAA VIDA FUTURA
I - Penas e gozos terrenosI - Penas e gozos terrenos

II- Penas e gozos futurosII- Penas e gozos futuros

O Livro dos Espíritos –Livro IVO Livro dos Espíritos –Livro IV

O homem é quase sempre o obreiro da 
sua própria infelicidade. 

A responsabilidade dos nossos atos é a A responsabilidade dos nossos atos é a 
consequência da realidade da vida consequência da realidade da vida 
futura.futura.



  

... a cada um segundo a 
sua obra.

Mateus - Cap. 16, v 27Mateus - Cap. 16, v 27

Na vida futura ...Na vida futura ...



  

10 - LEI DE 10 - LEI DE 
EVOLUÇÃOEVOLUÇÃO



  
O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. XXV– item 2.O Evangelho segundo o Espiritismo – cap. XXV– item 2.

 Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te 
ajudará. É o princípio da lei do 
trabalho e, por conseguinte, da lei 
do progresso, porquanto o 
progresso é filho do trabalho, 
visto que este põe em ação as 
forças da inteligência.

Lei do progressoLei do progresso



  

Sede, pois, vós outros, 
perfeitos, como 

perfeito é o vosso Pai 
celestial.

(Mt 5, 44-48).(Mt 5, 44-48).

Da necessidade do  progresso ...Da necessidade do  progresso ...



  

Da necessidade do  progresso ...Da necessidade do  progresso ...

Nas parábolas:Nas parábolas:

-  dos talentos-  dos talentos  
((Mt 25,14-30; Lc 19,11-

28)

- - da figueirada figueira  

(Lc 13,6-9):



  

REFORMA ÍNTIMAREFORMA ÍNTIMA



    

""Não esqueçais que o fim Não esqueçais que o fim 

essencial, essencial, exclusivoexclusivo, do , do 

Espiritismo é a Espiritismo é a vossa vossa 

melhoramelhora””

Allan Kardec
Livro dos Médiuns - cap. XXVI - item 292 - q. 22.

Espiritismo: a reforma moralEspiritismo: a reforma moral



  

Jesus e a reforma íntima ...Jesus e a reforma íntima ...

Encontro com a mulher 
adúltera (Jo 8,1-11):

“Vá e não peques mais”



  

FORA DA FORA DA 
CARIDADE NÃO CARIDADE NÃO 
HÁ SALVAÇÃOHÁ SALVAÇÃO



  

A caridade EXEMPLIFICADA por JesusA caridade EXEMPLIFICADA por Jesus

-  Na doação da Na doação da VIÚVA POBRE,VIÚVA POBRE,  

((Lc 21,1- 4; Mc 12,41- 44);Lc 21,1- 4; Mc 12,41- 44);

-  Na atitude do Na atitude do BOM BOM 

SAMARITANO.SAMARITANO.

(Lc 10,30-37)(Lc 10,30-37)



  

AA  caridadecaridade  como entendia Jesus ...como entendia Jesus ...

Qual o verdadeiro sentido da palavra Qual o verdadeiro sentido da palavra 
caridadecaridade, como a entendia Jesus?, como a entendia Jesus?

Benevolência Benevolência (ação)(ação)  para com todos,  para com todos, 

indulgência indulgência (pensar)(pensar)  para as  para as 
imperfeições alheias, perdão imperfeições alheias, perdão (sentir)(sentir)  
das ofensas.das ofensas.

LE - Questão 886



  

"Amar o próximo como a si mesmo: "Amar o próximo como a si mesmo: 

fazer pelos outros o que fazer pelos outros o que 
quereríamos que os outros fizessem quereríamos que os outros fizessem 
por nóspor nós", é a expressão mais ", é a expressão mais 
completa da caridade, porque completa da caridade, porque 
resume todos os deveres do homem resume todos os deveres do homem 
para com o próximo.para com o próximo.

AA  caridadecaridade  como entendia Jesus ...como entendia Jesus ...

Evangelho – Cap. XI, item 4Evangelho – Cap. XI, item 4



  

CONSOLADOR CONSOLADOR 
PROMEDITOPROMEDITO



O Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VIO Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VI

          Assim, o Espiritismo realiza o que Assim, o Espiritismo realiza o que 
Jesus disse do Consolador prometido: Jesus disse do Consolador prometido: 
conhecimento das coisas, fazendo que conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde o homem saiba donde vem, para onde 
vai e por que está na Terra; atrai para vai e por que está na Terra; atrai para 
os verdadeiros princípios da lei de os verdadeiros princípios da lei de 
Deus e consola pela fé e pela Deus e consola pela fé e pela 
esperança.esperança.

O CONSOLADOR PROMETIDOO CONSOLADOR PROMETIDO



  

A GRATIDÃOA GRATIDÃO



          Meus amigos, agradecei a Deus o Meus amigos, agradecei a Deus o 
haver permitido que pudésseis gozar haver permitido que pudésseis gozar 
a luz do Espiritismo. a luz do Espiritismo. 

          Não é que somente os que a Não é que somente os que a 
possuem hajam de ser salvos; é que, possuem hajam de ser salvos; é que, 
ajudando-vos a ajudando-vos a compreendercompreender os  os 
ensinos do Cristoensinos do Cristo, ela vos faz , ela vos faz 
melhores cristãosmelhores cristãos..  

A GRATIDÃOA GRATIDÃO

O Evangelho seg. o Espiritismo – O Evangelho seg. o Espiritismo – Cap. XV- item 10Cap. XV- item 10 (Paulo). (Paulo).



O Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VIO Evangelho segundo o Espiritismo – Cap. VI

Sou o grande médico das Sou o grande médico das 
almas e venho trazer-vos o almas e venho trazer-vos o 

remédio que vos há de remédio que vos há de 
curar.curar.

O Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade. 
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