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Motivação Figura central nos
estudos espíritas

Moral espírita: moral
cristã (A gênese.    
 Cap. I, item 56)

Possível "idealização"
de Jesus (de novo)



Críticas às fontes cristãs
Leon Denis e Hermínio Miranda

Adulterações
involuntárias

Enxertos dos
evangelistas

Enxertos da
Igreja



Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao
homem, para lhe servir de guia e modelo?
“Jesus.”
Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a
Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais
perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da
Lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido
na Terra, o Espírito divino o animava.

Na obra de Kardec (alguns excertos)

O Livro dos Espíritos - qst. 625

O Livro dos Espíritos - 1ª edição - qst.  301



Ainda uma vez, [o Espiritismo] é uma filosofia que
repousa sobre as bases fundamentais de toda
religião e na moral do Cristo (...)

Na obra de Kardec (alguns excertos)

Revista Espírita - abril/1862



Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de
Jesus.(...) Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas
também mostrar-nos a sua utilidade prática.
Tornam inteligíveis e patentes verdades que
haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. (...)
Jesus veio mostrar aos homens o caminho do
verdadeiro bem. (...)

Na obra de Kardec (alguns excertos)

O Livro dos Espíritos - Conclusão - Item VIII



“Numa sociedade organizada segundo a lei do
Cristo ninguém deve morrer de fome.”

Na obra de Kardec (alguns excertos)

O Livro dos Espíritos - qst 930



Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo,
cujo exame não entra no quadro desta obra, e não
o considerando, por hipótese, senão como um
Espírito superior, não podemos deixar de
reconhecê-lo como um dos Espíritos de ordem mais
elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo
acima da humanidade terrestre.

Na obra de Kardec (alguns excertos)

A Gênese - cap. 15 - item 2



Como homem, tinha a organização dos seres 
 carnais, mas como Espírito puro, desprendido da
matéria, havia de viver mais da vida espiritual do
que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era
passível.

Na obra de Kardec (alguns excertos)

A Gênese - cap. 15 - item 2



Como todo homem, Jesus teve, pois, um corpo
carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos
fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos
que lhe assinalaram a existência.

Na obra de Kardec (alguns excertos)

A Gênese - cap. 15 - item 66



Aspecto religioso 
do Espiritismo



As Instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do
Céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do
Evangelho. (...) Quis Deus que a nova revelação chegasse aos
homens por um caminho mais rápido e mais autêntico; (...)
[ESE - Introdução - 1864]

Crer (... 19 pontos de crença e atitude ...) eis o Credo, a religião
do Espiritismo, religião que pode conciliar-se com todos os
cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus.
[Revista Espírita - dezembro/1868]



Questões
derivadas

- Jesus: Espírito da Verdade?

- Corpo fluídico
- Governador Espiritual da Terra?
            [A caminho da luz - Emmanuel/Chico Xavier]
            [Gestação da Terra - Alex Zarthú/Robson Pinheiro]

- Adoração ao Cristo 
            - "Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus
não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os
valores propriamente humanos, tendo-se em conta os
valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das
coletividades terrícolas." [O Consolador - qst. 283 - 
 Emmanuel/Chico Xavier]
           - LE-654/LE-666



Jesus e o Espiritismo

DEUS "PAI" PROPOSTA MORAL
E IMORTALIDADE

ISONOMIA
ESPIRITUAL

O REINO NÃO É 
DESTE MUNDO



Jesus e o Espiritismo

mais Jesus, menos "cristo"
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