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Jesus e o Pai 

  
“Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me 

enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.” 

Jesus(João, 12:49) 

    “Respondeu-lhe Jesus: O Meu ensino não é meu, e, sim Daquele 
que me enviou.” 

                                       Jesus(João, 7:16).  
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Modelo de perfeição 
moral 

 “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.”   

 
(Allan Kardec, O livro dos espíritos, 80. ed., perg. 625). 
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Jesus e a formação da 
Terra 

 “Jesus [...] tem orientado todo o 
desenvolvimento da Humanidade terrena, 
enviando os seus iluminados mensageiros, em 
todos os tempos, aos agrupamentos 
humanos.” 

 (Emmanuel, Emmanuel, 18. ed., p. 25). 
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Os ensinos de Jesus 

 “Entretanto, não disse tudo, limitando-se, 
respeito a muitos pontos, a lançar gérmen de 
verdades que, segundo ele próprio o declarou, 
ainda não podiam ser compreendidas.”  

 
(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 105. ed., p. 58). 
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As parábolas  

 “É digno de nota e bastante significativo o Divino Instrutor e 
Guia da Humanidade ter empregado parábolas como 
processo de ensinar e instruir os seus discípulos.   

 De fato, o método parabólico é eminentemente pedagógico, 
porque, apelando para o raciocínio, força o educando a 
pensar e refletir [...].” 

(Vinícius, O Mestre na educação, 4. ed., p. 103-104). 
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Conheça algumas 

parábolas de Jesus 

Filho pródigo 

Talentos 

 

Trabalhadores da 

última hora 

Mordomo infiel 

 

Juízo final 

As virgens loucas e 

prudentes 

         

O bom samaritano 

O jovem rico 

Ovelha desgarrada 
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Pare!!! Pense bem!!! 

 

“ A juventude, vitalizada pela mensagem de Jesus, será 
imbatível  e incorruptível  força progressista, dirigindo  para a 
perene ventura  todos  quantos tiverem aproveitado  os 
tempo  juvenis, para a sementeira, nos seus próprios rumos, 
das luzes do trabalho  e do amor, como Ele ensinou.” 

 

(Ivan de Albuquerque, Cântico da Juventude, p.26). 
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