
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
(TRADUÇÃO DE HERCULANO PIRES)

(Lição 02)

Explicação

01 – ORIGEM DO EVANGELHO

 Quando o  Cristo  desencarnou,  seus  apóstolos  continuaram a
divulgar  a  sua  mensagem  e  perceberam  a  necessidade  de
registrar por escrito a vida de Jesus, para que nada se perdesse.

 Foi assim que nasceram os Evangelhos, cuja palavra significa
“Boa Nova” e contam a biografia do homem mais importante
que já viveu no nosso planeta. 

 Eles foram escritos por 04 dos personagens mais importantes
da história do cristianismo, João, Mateus, Marcos e Lucas.

MATEUS:  um  dos  apóstolos  de  Jesus,  escreveu  seu
evangelho  para os israelitas que se cristianizaram,
comparando a Boa Nova com os Textos Antigos.

JOÃO: outro dos apóstolos de Jesus, talvez o mais amado
pelo Mestre,  escreveu seu evangelho  para os cristãos
que já conheciam a mensagem.

MARCOS -  Que  não  conheceu  Jesus  escreveu  seu
Evangelho a pedido de Pedro que era seu tio, para que
fosse lido pelos romanos recém convertidos.

LUCAS -  que  também  não  conheceu  Jesus,  mas
apaixonou-se por ele, escreve seu evangelho a partir dos
relatos de Paulo, de quem virou discípulo, e também a
partir  dos  relatos  de  Maria,  de  Joana  de  Cusa,  de
Maria de Magdala e de outros.  

Lucas é o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e
das palavras de Jesus, seu evangelho é talvez o mais lindo
de todos, pois retrata a mansuetude de Jesus. 

O  Evangelho  de  Lucas foi  destinado  aos  gentios
controvertidos.  (Gentios:  Aqueles  que  seguiam  a
religião pagã)

 O Evangelho é então, um livro biográfico, que conta a mais
expressiva história de vida de que o mundo tem notícia, a vida
de Jesus. 
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 A  representatividade  de  Jesus no  nosso  mundo  é  tão
grande, que a história da humanidade foi divida em antes e
depois dele. 

02 - O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

 Quando Kardec iniciou a codificação, logo percebeu que
a mensagem dos espíritos, tinha grande apelo moral, uma
vez que essa nova doutrina estava toda  fundamentada na
obra de Jesus.

 Então, após o lançamento de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” e de “O
LIVRO  DOS  MÉDIUNS”,  Kardec  lança  “O  EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO”, onde apresenta a base e o
roteiro da Religião Espírita, a partir do  Novo Testamento
da Bíblia, que trata da passagem de Jesus pela terra.   

 Alguns meses antes do seu lançamento, em 09 de agosto
de 1863,  Kardec  recebeu  uma comunicação dos  seus  Guias,
sobre a elaboração desse livro. 

 A comunicação dizia o seguinte: 

"Esse  livro  de  doutrina  terá  influência  considerável,
porque  explana  questões  de  interesse  capital...  Não
somente o mundo religioso encontrará nele as máximas
de que necessita, como as nações, em sua vida prática,
dele  haurirão  instruções  excelentes.  Fizestes  bem ao
enfrentar as questões de elevada moral prática, do
ponto  de  vista  dos  interesses  gerais,  dos  interesses
sociais e dos interesses religiosos.”   

 O Evangelho foi lançado em abril de 1864, inicialmente com o
nome de "Imitação do Evangelho", mais tarde por força das
observações reiteradas do Sr. Didier (Editor de algumas obras
da codificação) e de outras pessoas, Kardec mudou seu nome
sendo  conhecido  até  hoje  por  “O  Evangelho  Segundo  o
Espiritismo”.

03 – LIVRO DE CABECEIRA

Segundo Herculano Pires, O Evangelho Segundo o Espiritismo deve
ser  livro  de  cabeceira,  de  leitura  diária  obrigatória,  de  leitura
preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também
como livro de estudo, para melhor compreensão da Doutrina. 
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