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EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

Lição 4 

INTRODUÇÃO 

 

I – Objetivo desta Obra 

Compreendendo a grandiosidade da figura de Jesus, Kardec afirma na 
parte introdutória que os assuntos do Evangelho Segundo o Espiritismo, 
podem ser divididos em 05 partes: 

 
a) Os atos comuns da vida do Cristo (Vida corriqueira);  
b) Os milagres;  
c) As predições;  
d) As palavras que fundamentam os dogmas da igreja;  
e) O ensino moral.  
 

Diz Kardec, que os quatro primeiros têm sido objeto de muitas 
controvérsias e disputas entre as diferentes religiões, mesmo entre as 
religiões cristãs.  
 
Todavia, no que se refere ao ENSINO MORAL, não existe nenhuma 
discórdia, pois todas as religiões concordam que Jesus exemplificou o 
bem, seja no amor dispensado ao próximo, no desprendimento das 
coisas terrenas, etc.  
 
Não por outro motivo, os espíritos afirmam que JESUS é guia da 
humanidade, o modelo que todos devemos seguir. 

Afirma também Kardec, que algumas passagens da Bíblia são 
ininteligíveis, porque falta uma chave que possa clarear esses 
ensinamentos e que essa chave é o espiritismo.  

 
II – Autoridade da Doutrina Espírita 

 
O Controle Universal do Ensino dos Espíritos (Com base na 

considerações de Suely Caldas Schubert). 

“Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância 
que haja entre  as revelações que eles façam espontaneamente, 
servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em 
vários lugares. (...) Essa verificação universal constitui uma garantia para 
a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. 
Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade.”  
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É na universalidade do ensino dos espíritos e na concordância entre estes 
ensinos, que repousa a Autoridade da Doutrina. Tudo o que venha dos 
espíritos necessita ser submetido a esse controle e ao crivo da razão.  

. .  

Nas reuniões mediúnicas que participava, Kardec  constatou, ainda, que 
os espíritos não estão de posse de toda a verdade, pois o conhecimento 
de cada um é proporcional ao seu estado evolutivo. 

Desde o início, Kardec compreendeu que os espíritos inferiores procuram 
enganar os encarnados, utilizando nomes famosos, e termos como Deus, 
amor, caridade.  

Para se ter uma idéia da forma como atuam recomendamos a leitura do 
capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, onde estão registradas algumas 
comunicações apócrifas. Em nota ao final do capítulo, Kardec leciona: 

“De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que 
vem do mundo invisível, sob o pálio de um grande nome, é que anima os 
Espíritos embusteiros.  

A lhes frustar os embustes é que todos devem consagrar a máxima 
atenção; mas, a tanto ninguém pode chegar, senão com a ajuda da 
experiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí o repetirmos 
incessantemente: Estudai, antes de praticardes, é esse o único meio de 
não adquirirdes experiência à vossa própria custa.” (grifamos) 

III – Notícias Históricas 
 

Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é 
necessário conhecer o valor de muitas palavras que são 
frequentemente empregadas nos textos, vejamos: 
 

Samaritanos – Os samaritanos eram um grupo religioso que tinha 
conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região 
de Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças.  
 
O povo samaritano não se considera um povo judeu, e sim 
descendentes dos antigos israelitas que habitaram a histórica 
província de Samaria. Os Samaritanos eram considerados 
impuros pelos judeus. 
 
Em sentido figurado, a palavra samaritano significa uma pessoa 
caridosa, que tem bom coração e se preocupa com os outros. 
Este significado teve origem na parábola do "Bom Samaritano", 
contada por Jesus em Lucas 10:30-37. 
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Nazarenos – Nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam 
votos, por toda vida ou por algum tempo, de conservar-se em 
pureza perfeita: adotavam a castidade, a abstinência de 
bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel 
e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse 
nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. 

 
Publicanos – Eram os cobradores de impostos no Império 
Romano. Na época de Jesus eles eram detestados pelos judeus, 
pois muitas vezes se envolviam em currupçao, cobrando mais do 
que deveriam.  

 
Peageiros ou Portageiros – Cobradores inferiores, encarregados 
de receber a peagem (pagamento) para entrada nas cidades. 

 
Fariseus – Os fariseus eram judeus muito religiosos, que se 
dedicavam a obedecer a Lei de Deus e a interpretar as Escrituras 
(Velho Testamento). Eles acreditavam que para agradar a Deus, 
bastava obedecer as regras das Escrituras e da tradição. Os 
fariseus acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de 
um Salvador de Israel. 

Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia (Mateus 23:27-28). Eles 
faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais 
valor à tradição oral que à Palavra de Deus.  

ESCRIBAS – Eram inicialmente os secretários dos reis de Judá. Mais 
tarde, eram assim chamados os doutores que ensinavam a lei de 
Moisés e a interpretavam para o povo. Tinham idéias parecidas 
com as dos Fariseus. Por isso, Jesus os envolve na mesma 
reprovação. 

 
JUDÁ - Somente três reis reinaram sobre todo o povo unido de 
Israel. Depois os israelitas se dividiram em dois países: Judá, a sul, 
e Israel, a norte. Os reis de Judá eram descendentes de Davi mas 
os reis de Israel vieram de várias famílias e tribos diferentes. 

 
Sinagogas - Llocal de culto da religião judaica, eram edifícios 
onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces 
públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas, ou dos doutores 
da Lei. Qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, 
sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas.  

 
Saduceus - Seita judia fundada por Sadoc. Acreditavam em 
Deus, mas nao na vida após a morte, nem nos anjos bons e maus. 
Serviam a Deus, tendo em vista recompensas temporais. Eram 
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materialistas e tinham como seguidores importantes 
personagens. Era contrários aos fariseus. 

 
Essênios – Seita judia fundada cerca do ano 150 antes de Cristo, 
tinham costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor 
a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e crendo na 
ressurreição. Condenavam a escravidão e a guerra, tinham seus 
bens em comum e se entregavam à agricultura.  
 
Os princípios morais que seguiam, fizeram algumas pessoas 
suporem que Jesus fazia parte dessa seita, antes do início de sua 
missão pública. O que é certo, é que ele devia conhecê-la, mas 
nada prova que isso fosse verdade.  

 
Terapeutas – Tinham intensas relações com os essênios, cujos 
princípios professavam, e como eles buscavam a pratica de 
todas as virtudes.  

 
IV – Sócrates e Platão, Precursores da Doutrina Cristã e do 

Espiritismo 
 

As grandes idéias nunca aparecem derrepente. Assim 

aconteceram com as idéias cristãs, que foram pressentidas muitos 

séculos antes de Jesus, sendo Sócrates e Platão seus principais 

precursores. 

 

Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada 

deixou escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do 

fanatismo, por haver atacado as crenças tradicionais e colocado 

à verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos 

formalismos, ou seja: por haver combatido os preconceitos 

religiosos.  

Assim como Jesus, Sócrates foi acusado de corromper o povo e a 

juventude com os seus ensinos, falando da unicidade de Deus, da 

imortalidade da alma e da existência da vida futura.  
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Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão 
 

I – O homem é uma alma encarnada, o que pressupõe: 

 Preexistência da alma; 
 Independência entre o princípio material e espiritual.  

 

II – Vive em ilusão o homem que analisa os fatos e as coisas da vida, 

apenas do ponto de vista material. Para enxergar melhor, o 

homem deve procurar ver as coisas de uma perspectiva mais 

ampla, ou seja do ponto de vista espiritual.   

III – Livre do corpo, o homem tem melhores condições de apreciar 

a verdade, por isso os verdadeiros filósofos se preparam para 

morre, pois a morte não é para eles algo que imponha medo. 

IV – A alma impura (espíritos maus), é novamente arrastada para o 

mundo material, vivendo ao redor dos monumentos e dos túmulos 

como castigo, até que reencarnem.  

 

Vemos aqui: 

 
 Princípio da reencarnação; 
 A condição dos desencarnados ainda presos a matéria, 

como   demonstrado por Kardec nas evocações. 
 

V – A doutrina dos Anjos guardiães ou Espíritos protetores, e das 

reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos 

de erraticidade. 

 

VI – Os Espíritos povoam o espaço e Deus não se comunica com os 

homens senão por intermédio dos Espíritos puros, encarregados de 

nos transmitir a sua vontade. 

VII – Segundo Sócrates e Platão, a preocupação constante do filósofo é  

com a eternidade, pois vida atual é muito breve. O Cristianismo e o 

Espiritismo ensinam a mesma coisa. 

 

VIII – Sócrtaes e Platão compreendiam bem, os diferentes graus de 

evolução do espírito e o que isso influencia no relacionamento com a 

matéria.  
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IX – Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande 

vantagem para os maus, que após a morte estariam livres, ao mesmo 

tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Essa idéia estimula 

o mal, o suicído e outras idéias materialistas.  

 

X – Mais vale sofrer que cometer uma injustiça, e que antes de tudo 

devemos aplicar-nos, não a parecer, mas a ser um homem de bem 

(Conversações de Sócrates com os discípulos na prisão) – Esse 

pensamento é igual ao que Jesus ensina quando diz: “Se alguém te bater 

numa face, oferece-lhe a outra”. (Cap. XII, Mateus, V: 38-42 e nº 7 e 8). 

 

XI – Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra encontram-se 

depois da morte e se reconhecem o que está em sintonia com a doutrina 

de Kardec.  

 

XII – Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal 

a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas 

pessoas, entretanto, admitem esses princípios, e as que não concordam 

com ele só podem desprezar-se umas às outras. Este é o princípio da 

caridade e do perdão, ensinado pelo Cristo e pelos espíritos. 

 

XIII —  É pelos frutos que se conhece a árvore - Lição igual a ensinada por 

Jesus.  

 

XIV – A riqueza é um grande perigo – Semelhante ao que ensinam os 

espíritos no Cap. XVI do Evangelho – Não se pode servir a Deus e a 

Mamon.  

 

XV – As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à 

Deus, do que o esforço do homem para se reconciliar com seu próximo, 

conforme encontrado nos itens 7 e 8 do Cap. X do ESE – “O Sacrifício mais 

Agradável a Deus”.  

 

XVI – O amor deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, 

pois isso está em harmonia com a Lei Natural.  
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XVII – A virtude não pode ser ensinada; ela vem por um dom de deus aos 

que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude 

é um dom de Deus, é um favor, e pode perguntar-se porque ela não é 

concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito de 

parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que 

aquele que a possui, a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, 

ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que 

Deus concede a todo homem de boa-vontade, para se livrar do mal e 

fazer o bem. 

  

XVIII – Há uma disposição natural, em cada um de nós, para nos 

apercebermos bem menos dos nossos defeitos, do que dos defeitos 

alheios – O mesmo que diz o Evangelho: “Por que vês tú, pois, o argueiro  

no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho?” (Cap. X - itens nº 9 

e 10) 

 

XIX – Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque 

tratam do corpo sem a alma, e porque, se o todo não se encontra em 

bom estado, é impossível que a parte esteja bem. 

 

O Espiritismo mostra as relações entre a alma e o corpo, e prova que 

existe incessante reação de um sobre o outro.  

 

XX – “Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem”, 

o que está em harmonia com o ensino dos espíritos, quanddo mostram a 

condição da terra como Mundo de Provas e Expiações. 

 

XXI – “A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não 

sabes” - Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que, 

freqüentemente, nada sabem.  

 

 

 


