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1. Não penseis que eu tenha vindo 
destruir a lei ou os profetas: não os 
vim destruir, mas cumpri-los: 

 
– porquanto, em verdade vos digo que o 
céu e a Terra não passarão, sem que tudo 
o que se acha na lei esteja perfeitamente 
cumprido, enquanto reste um único iota e 
um único ponto. (S. MATEUS, 5:17 e 18).  

Cap. I – Não vim destruir a Lei 

O sábio estuda as leis da matéria o homem de 
bem estuda e pratica as da alma. (OLE, 617) 



O Espiritismo é de ordem divina, pois que se 
assenta nas próprias leis da Natureza, e estai 
certos de que tudo o que é de ordem divina tem 
grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia; a 
Ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem 
moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, 
redundava em proveito do espírito das trevas.  
 
Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de 
caminhar unidos à Ciência. O reino do Cristo, ah! 
passados que são dezoito séculos e apesar do 
sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, 
voltai para o Mestre, que vos quer salvar.  
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Reencarnação, imortalidade da alma, progresso 
moral e  intelectual, comunicabilidade etc. 



Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e 
feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És 
o rei dos judeus?  
– Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a 
minha gente houvera combatido para impedir 
que eu caísse nas mãos dos judeus; mas, o meu 
reino ainda não é aqui. 
Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei?  
– Jesus lhe respondeu: Tu o dizes; sou rei; não 
nasci e não vim a este mundo senão para dar 
testemunho da verdade. Aquele que pertence à 
verdade escuta a minha voz. (S. JOÃO, 18:33, 36 e 

37.)  

Cap. II – Meu reino não é deste mundo 



O PONTO DE VISTA 
 
5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura 
proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta 
enormes consequências sobre a moralização dos 
homens, porque muda completamente o ponto de 
vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para 
quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, 
que é indefinida, a vida corpórea se torna simples 
passagem, breve estada num país ingrato. 
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PONTO DE VISTA VIDA FUTURA 



UMA REALEZA TERRESTRE 
 

8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade 
destas palavras de Nosso Senhor: “O meu reino não é deste 

mundo”? O orgulho me perdeu na Terra. Quem, pois, 
compreenderia o nenhum valor dos reinos da Terra, se eu o 
não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza 

terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para 
tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou 
até o túmulo! Rainha entre os homens, como rainha julguei 

que penetrasse no reino dos céus! Que desilusão! Que 
humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual 

soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que 
eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não 

terem sangue nobre! Oh! como então compreendi a 
esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se 

solicitam na Terra! [...] Uma Rainha de França. (Havre, 1863.)  
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Cap. IV – Ninguém poderá ver o Reino  
de Deus se não nascer de novo 

5. Ora, entre os fariseus, havia um homem 
chamado Nicodemos, senador dos judeus – 
que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: 
“Mestre, sabemos que vieste da parte de 
Deus para nos instruir como um doutor, 
porquanto ninguém poderia fazer os 
milagres que fazes, se Deus não estivesse 
com ele.” 
 
Jesus lhe respondeu: “Em verdade, em 
verdade digo-te: Ninguém pode ver o reino 
de Deus se não nascer de novo.”  
 



Cap. IV – Ninguém poderá ver o Reino  
de Deus se não nascer de novo 

Disse-lhe Nicodemos: “Como pode nascer um 
homem já velho? Pode tornar a entrar no 
ventre de sua mãe, para nascer segunda 
vez?” 
 
Retorquiu-lhe Jesus: “Em verdade, em 
verdade, digo-te: Se um homem não 
renasce da água e do Espírito, não pode 
entrar no reino de Deus.  
(JOÃO, 3:1 a 12.)  



26. Aquele que, ao contrário, trabalha 
ativamente pelo seu progresso moral, 

além de abreviar o tempo da encarnação 
material, pode também transpor de uma 

só vez os degraus intermédios que o 
separam dos mundos superiores.  

(Kardec, ESE - Cap. IV.) 
 

R
ee

n
ca

rn
a

çã
o

 _
 C

o
m

o
 li

d
a

r?
  

Reencarnação / 
Progresso 

Espírito (EU) 



6. Venho instruir e consolar os 
pobres deserdados. Venho dizer-
lhes que elevem a sua resignação ao 
nível de suas provas, que chorem, 
porquanto a dor foi sagrada no 
Jardim das Oliveiras; mas, que 
esperem, pois que também a eles os 
anjos consoladores lhes virão 
enxugar as lágrimas. 
 
 

Cap. VI – O Cristo Consolador 



Obreiros, traçai o vosso sulco; recomeçai no 
dia seguinte o afanoso labor da véspera; o 
trabalho das vossas mãos vos fornece aos 
corpos o pão terrestre; vossas almas, porém, 
não estão esquecidas; e eu, o jardineiro 
divino, as cultivo no silêncio dos vossos 
pensamentos.  
 
Quando soar a hora do repouso, e a trama da 
vida se vos escapar das mãos e vossos olhos 
se fecharem para a luz, sentireis que surge 
em vós e germina a minha preciosa semente. 
Nada fica perdido no reino de nosso Pai e os 
vossos suores e misérias  
 

Cap. VI – O Cristo Consolador 



formam o tesouro que vos tornará ricos 
nas esferas superiores, onde a luz substitui 
as trevas e onde o mais desnudo dentre 
todos vós será talvez o mais 
resplandecente. [...] 
O Espírito de Verdade. (Paris, 1861.)  
 
 

Cap. VI – O Cristo Consolador 



Gratidão e paz! 
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