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AULA 01 
Abertura e Introdução 

 
 
 
 
 
A BÍBLIA, um dos livros sagrados da humanidade, nos proporciona a 
oportunidade, como espíritas, de analisar a escalada da humanidade para Deus 
– a partir da experiência do povo hebreu e de seus descendentes, os judeus, no 
chamado “Antigo Testamento”, assim como a clara visão do Messias e da 
essência da moral que nos deixou, a partir do Novo Testamento. 
 
Por um lado, o Antigo Testamento nos oferece a saga da dura escola do 
mediunismo nobre e útil, demonstrando quão difícil foi preservar a concepção e 
realidade do Deus único. Registra, ainda, a luta heróica de Moisés e dos Profetas 
pela superação das tentações do politeísmo, nas vociferações e ameaças de 
Javeh à idolatria. Configura também a bênção da esperança, com a antevisão e 
o anúncio da vinda do Messias. As escrituras mais antigas trazem, como sua 
principal contribuição para o progresso moral da humanidade, a escrita gravada 
em rocha dos “Dez mandamentos”, código perene de justiça. A visão espírita do 
Antigo Testamento rende um tributo essencial a esse momento, como marco 
indelével da misericórdia de Deus para a humanidade, antes de Jesus. 
 
Por outro lado, no Novo Testamento, os horizontes se ampliam em torno de 
Deus, além de único, universal e amoroso. Novos patamares se abrem em torno 
da consagração da moral de Jesus, segunda consolação aos degredados do 
Planeta, gravada nas expressões dos evangelistas, dos Atos dos apóstolos e das 
epístolas. Deixa, ainda, fixada em fogo as elucidações em torno do nosso futuro 
evolutivo, nas páginas simbólicas do Apocalipse. 
 
Como se vê, o Espiritismo procura encontrar na literatura bíblica os grandes 
significados e símbolos do progresso conquistado, a duras penas, nos últimos 
treze séculos de relações dos homens com os espíritos. Sua visão e análise são  
prospectivas, com foco no futuro e no progresso permanentes. Assim, não se 
preocupa em ter o domínio da correta interpretação dos textos antigos, nem de 
penetrar nos segredos da cabala mosaica, a fim de entender os conteúdos da 
Torah e dos demais livros sagrados do chamado Antigo Testamento, preferindo 
ver neles os grandes caminhos percorridos e as marcas que foram deixadas.  
 
Tem convicção o Espiritismo de que Javeh, na qualidade de Deus tribal dos 
hebreus, é a voz dos espíritos iluminados que zelam pela crença no deus único, 
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pelo combate aos ídolos e pela fidelidade monoteísta – etapa indispensável 
para a entrada em cena dos conceitos definitivos de Deus, pai e criador de todas 
as humanidades. Está convencido de que são eles, os espíritos, enviados de 
Deus, os autores intelectuais e agentes das grandes intuições contidas naquele 
livro sagrado. 
 
Em 15 encontros, o curso VISÃO ESPÍRITA DA BÍBLIA pretende abrir os 
raciocínios em torno dessas idéias, sob a tutela de Emmanuel (em “A caminho 
da Luz”, “Paulo e Estévão”, “Há dois mil anos”, “Cinqüenta anos depois”) e de 
Áureo (em “Universo e Vida”), assim como de vários estudiosos espíritas, 
citados nas referências bibliográficas, ao final. 
 
A presente monografia acompanha pari passu o conjunto de cada tópico de 
estudo, representativo de cada aula, se constituindo num roteiro explicativo das 
imagens e slides que ilustram cada tema. 
 
 
Brasília, fevereiro de 2015. 
 
 
 
Paulo Afonso da Silva 
Autor da pesquisa e organizador do conteúdo. 
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AULA 02 

Horizontes da mediunidade 
 
 
 
 
 
A Bíblia, como os grandes livros sagrados dos diversos povos do Planeta, 
representa o esforço do mundo espiritual para nos religar a Deus. A presença 
dos espíritos ali é abundante, constante e rica de manifestações. Assim, 
entender minimamente como se deu a evolução dos contatos do mundo 
espiritual com os homens será imprescindível para também entender as 
mensagens bíblicas e as ações dos grandes nomes que são apontados como 
autores dos diversos livros que a compõem. 
 
A expressão “horizontes da mediunidade” foi cunhada por Herculano Pires, 
baseado nos estudos científicos do escocês Andrew Lang(*) e do americano Max 
Freedom Long(*) sobre o que eles denominaram  de “horizontes culturais”. 
Registra Herculano no seu livro “O Espírito e o Tempo”, à pg 8: “Os horizontes 
culturais são os meios em que se desenvolveram as diferentes fases da evolução 
humana. A expressão é metafórica. Chama-se, por exemplo, "horizonte 
primitivo", o mundo do homem primitivo. A palavra "horizonte" mostra que 
devemos encarar esse homem dentro dos limites da nossa visão, de todas as 
condições do meio físico e social em que ele vivia, na paisagem cultural fechada 
pelos horizontes do mundo primitivo. Podemos assim examinar cada fase em 
seu meio, cada homem em seu mundo, compreendendo-os melhor”.  

 
(*) Andrew Lang (Selkirk, 1844-1912), escritor escocês, dono de 
vasta erudição, tornou-se uma autoridade em literatura grega, 
francesa, inglesa, folclore, antropologia, história escocesa e 
telepatia. Realizou pesquisas físicas e deixou alguns livros de poesia. 
Para o presente estudo, sua principal contribuição foi uma pesquisa 
em torno da origem mediúnica das religiões.  
 

MaxFreedom Long (1890-1971), escritor e etnólogo americano,  
possui notáveis trabalhos em torno do misticismo e das 
manifestações espíritas entre os feiticeiros kaunas, da Polinésia, e, 
em decorrência desse trabalho, a constatação da evolução espiritual 
dos povos primitivos.  
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Valendo-nos dos conceitos estabelecidos por Herculano Pires, no livro já citado 
acima, podemos visualizar a evolução do fenômeno espírita em cinco grandes 
dimensões: 

a) Horizonte primitivo ou tribal 
b) Horizonte agrícola 
c) Horizonte civilizado 
d) Horizonte profético 
e) Horizonte espiritual 

 
A evolução didaticamente designada com os nomes acima não se dá em linha 
reta, de tal forma que, ao atingir o patamar superior, os demais fiquem 
excluídos. A palavra “horizonte”, no contexto acima, dá justamente a idéia de 
que o crescimento ocorre em ondas de progresso, mas não de forma 
excludente. Assim, mesmo nos tempos atuais, ainda se constatam 
manifestações tipificadas de todos aqueles horizontes, até mesmo de suas 
formas mais primitivas.  
 
Os quatro primeiros se situam no cenário do mediunismo, palavra criada por 
Emmanuel para designar as manifestações espíritas em sua expressão natural, 
empírica, não dotada de plena consciência. Citando novamente Herculano Pires: 
“A expressão mediunismo, criada por Emmanuel, designa as formas primitivas 
de mediunidade que fundamentam as crenças e as manifestações religiosas 
primitivas. É a mediunidade em sua expressão natural e empírica. A diferença 
entre Mediunismo e Mediunidade está na menor ou maior conscientização do 
problema e do fenômeno mediúnico. A mediunidade é o mediunismo 
desenvolvido, racionalizado e submetido à ação religiosa, filosófica e às 
pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua 
natureza e suas leis” (H. Pires, O Espírito e o tempo, pg. 8)  
 

Horizonte primitivo ou tribal 
 
Coincide o horizonte do mediunismo primitivo, ainda que de modo muito 
impreciso, com as eras da pedra lascada e da pedra polida. O homem, para se 
proteger dos rigores da natureza, se congrega em cavernas, estabelece seus 
primeiros códigos de convivência, evolui para a formação das primitivas 
afinidades dos grupos e toscas expressões de família. Os espíritos, nesse tempo 
tão recuado da humanidade terrestre, primitivos quanto os homens 
encarnados, ali se apresentam em ações coletivas rudimentares, voltadas para a 
proteção e a busca da sobrevivência intuitiva dos que ficaram. É a presença dos 
antepassados, indicando as primeiras constatações da sobrevivência da alma, 
por um lado, e os primeiros sintomas da necessidade de algo eterno, por outro. 
 
Trata-se de uma época de intensas descobertas: 
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- descoberta dos espíritos (os antepassados); 
- descoberta da sobrevivência da alma; 
- descoberta das forças da natureza (mana ou orenda); 
- descoberta de Deus (potências naturais supridoras das necessidades básicas). 
 
Baseando-nos, uma vez mais, nos conceitos de Herculano, percebe-se que no 
mediunismo primitivo (tribal e agrícola), o primeiro impulso do homem para 
Deus se manifesta na adoração daquilo que lhe parecia poderoso, que 
pretensamente lhe asseguraria os meios de sobreviver às intempéries da vida: 
fenômenos da natureza (raio, trovão, sol, lua, chuva, tempestades, ventanias). 
Nesta fase os cientistas qualificam as manifestações como LITOLATRIA 
(adoração de pedras e acidentes naturais), FITOLATRIA (adoração de plantas, 
flores, árvores, bosques, assim como as tempestades, os raios, os trovões, o sol, 
a Terra); e, numa fase mais avançada, a ZOOLATRIA, a adoração de animais. 
Em pleno mediunismo civilizado e início do mediunismo profético, os homens 
imaginaram a existência de seres extraterrestres, poderosos, representativos da 
própria natureza humana idealizada, a MITOLATRIA, com as criações próprias de 
cada povo (MITOLOGIA). É a era do que denominamos de POLITEÍSMO. Na 
mitologia, os deuses representavam a própria projeção das paixões e virtudes 
do homem. 
 
 

Horizonte agrícola 
 

 
O horizonte agrícola nos remete aos primeiros ensaios do homem no domínio 
da natureza. As formas sedentárias de vida social impõem uma racionalização 
ao animismo tribal.  Animais são domesticados, instrumentos e armas são 
toscamente fabricados, plantas são cultivadas. O conceito de acumular produtos 
para a época da carestia ou do inverno rigoroso aparece nessa época, criando-
se a percepção da formação de riqueza.  
  
A racionalização aprofunda a crença nos  espíritos,  personalizando-os  como 
elementos da natureza. O Universo é encarado sob as dimensões de “Terra-
Mãe” e de “Céu-Pai”.  
 
A fixação nos elementos da natureza é essencialmente analógica, nasce do 
poder comparativo da razão. Os fenômenos e o ciclo observado na natureza 
permitem aos homens agrários formar a idéia de “ressurreição”, baseados no 
fato de que tudo nasce, vive, morre e torna a renascer. 
 
Sob a ótica do fenômeno espírita, o horizonte agrícola se caracteriza pelo 
fenômeno do curandeirismo. A influência dos espíritos se manifesta nos 
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processos intuitivos pelo “aprisionamento” da força das plantas, das pedras e 
dos animais para a eliminação dos males físicos e, rudimentarmente, para a 
eliminação dos efeitos ruins das próprias paixões humanas. 
 
  
 

Horizonte civilizado 
 

 
Numa fase bem mais adiantada, séculos adiante, superando a simplicidade da 
própria percepção daquilo que lhe passa apenas pelos cinco sentidos e das 
modestas organizações sociais da fase agrícola, o homem experimenta o que 
podemos denominar de civilização. A humanidade aprimora o pensamento e a 
inteligência, passando a ter – na lentidão do tempo – as características básicas 
do que pode ser apontado como “homem civilizado”: 

 Emitir e analisar conceitos abstratos;  

 Capacidade de lidar com juízos éticos e morais e princípios jurídicos;  

 Afirmação como indivíduo e não mais como massa amorfa; 

 Ser moral (não apenas social); 

 Noções de direitos e deveres; 

 Formas de Governo mais conscientes e estabelecidas; 

 Mediunismo oracular;  

 Antropoformismo de Deus (mitologia). 
 
No horizonte civilizado, a religião reflete o sistema político e social: é politeísta à 
semelhança de um senado republicano em Roma, pleno de ocupantes. Os 
deuses continuam a representar forças da natureza, mas de maneira mais 
personalizada e dramática. O indivíduo se sobressai e se afirma sobre o coletivo, 
domina a natureza e a coloca a seu serviço. Torna-se um ser moral, fixando seus 
rudimentares valores e crenças.  
 
O mediunismo primitivo, o animismo e o culto aos ancestrais se refundem e 
forjam o MEDIUNISMO ORACULAR. Observa-se que, no mediunismo oracular, 
acontece a transição para o culto individual dos deuses (espíritos). No oráculo, 
há sempre a intermediação de alguém (o médium, ainda bem rudimentar), nas 
figuras da pitonisa grega, da sibila, do áugure e do harúspice romanos ou do 
sacerdote egipcio. Cria-se um “ambiente” de mistério e de coisa sagrada para a 
manifestação dos espíritos. É quase um culto, e não mais se dá a céu aberto, 
mas nos templos, rodeado de simbologias e cerimônias, conferindo um 
conteúdo de mistério divino nas revelações. A evolução do curandeirismo, 
verificado no horizonte agrícola, para o oracular, é nítida e muito mais cheia de 
valores, ainda que manifesto em expressões toscas e de resultados 
espiritualmente pouco significativos. 
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Queremos dizer que no Mediunismo oracular tudo ainda gira em função de 
interesses puramente materiais, como a conquista do poder, o sucesso na 
guerra, o domínio de terras, a busca do sucesso nas pequenas e grandes 
vinganças, o entendimento do futuro e do destino dos estados e das pessoas. 
Mais amadurecidos, os homens ganham a possibilidade, pelo mediunismo 
profético, de avançar para aspectos mais sutis, como a religião e as relações 
com as supremas autoridades dos céus, como veremos a seguir. 
 
 

Horizonte profético 
 

 
O horizonte profético é um fenômeno de grande avanço na qualidade do 
fenômeno mediúnico. É aqui, nessa confluência da história humana, que se 
situa o principal objeto do presente estudo, já que a quase totalidade da 
mensagem bíblica foi obtida sob as bases do mediunismo profético. 
 
H. Pires, em O Espírito e o Tempo, pg. 30, traça-nos um perfil bastante arguto 
daquele momento da humanidade, afirmando: “o horizonte profético, que 
assinala o avanço da humanidade além do horizonte civilizado, é o mundo da 
individualização. Assim como a criança, ao tomar consciência de si mesma, após 
a primeira infância, mostra-se encantada com a possibilidade de se dirigir 
sozinha e fazer o que quer, assim também o homem-gregário, resultante natural 
da evolução do homem-tribal, encanta-se com as possibilidades da 
individualização. Nada mais justo, portanto, a constatação dos excessos e 
abusos que caracterizam o indivíduo greco-romano e o profeta hebraico. Eles 
manejam um instrumento novo, uma nova máquina, e se embriagam na 
liberdade recém-adquirida”.  
 
Boa parte dos estudiosos situa o início do mediunismo profético com Moisés, no 
século XIII aC. Enquanto afloram as antigas civilizações do Planeta – dos 
egípcios, hindus, chineses, persas, gregos e romanos – notadamente entre o 
século IX e o século III aC, os fatos espíritas caminham para a consolidação das 
religiões e das assertivas morais dos grandes mestres. É também o momento de 
entrada em cena de um pequeno povo, inexpressivo quanto a sua civilização e 
influência política ou das armas, mas grande, imensamente grande, na 
sensibilidade mediúnica – os hebreus. É nessa época – séculos IX e III – que 
surgem os profetas hebreus e sua visão de futuro, suas lutas e renúncias pela 
manutenção do monoteísmo, identificado no deus do seu povo, Javeh. 
 
Ao lado do profetismo hebraico, centro de nossas atenções daqui por diante, 
prosperam – dentro das expressões do Mediunismo profético – o MORALISMO 
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CHINÊS, construído sob a cooperação de avatares como  Lao-Tsé e Confúcio, o 
MISTICISMO HINDU, pela sabedoria de Buda, as aventuras do pensamento 
filosófico de Atenas e Roma, com Sócrates e Platão à frente, e a não menos 
profunda sabedoria de Zaratrusta, na Pérsia. Tudo isso acontecendo entre os 
séculos VIII e III antes da chegada de Jesus, preparando os caminhos redentores 
da humanidade.  
 
 
 
 
LEMBRETES PARA O INSTRUTOR DESTE ENCONTRO: 
 

a) Levar em consideração que a mediunidade esteve presente em todos os 
ciclos evolutivos do homem para Deus. Os espíritos, não importa a forma 
mais rudimentar em que a humanidade se encontrava, nas diversas 
épocas históricas, foram sempre agentes de Deus.  

b) Julgamos importante transmitir o conceito de universalidade da ação de 
Deus, beneficiando todos os povos, desde as formas mais primitivas do 
mediunismo, até as mais avançadas. 

c) Na sua fala, lembrar que não há destaques ou privilégios de uma 
manifestação sobre outra, mas o progresso irreversível ao longo do 
tempo, fruto da misericórdia superior em favor de todos, de acordo com 
as possibilidades ofertadas pelo próprio homem, no estágio evolutivo em 
que se encontrava em cada época. 

d) Não se esquecer de contextualizar, ao final do encontro, o estudo bíblico 
dentro desse cenário de evolução do mediunismo. As imperfeições dos 
textos bíblicos não devem ofuscar a grandeza do seu significado. “A letra 
mata, o espírito vivifica”. 
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AULA 03 

Povo hebreu e raças adâmicas 
 
 
 
 
 
Cerca de quarenta séculos antes de Cristo, em levas sucessivas, desceram ao 
nosso planeta, alguns milhões de seres de grande inteligência e 
desenvolvimento, oriundos de um mundo vinculado à estrela Capela ou Cabra. 
Para eles, um exílio tormentoso – conseqüência de seu orgulho e resistência ao 
progresso da região, enquanto que para os seres primitivos que habitavam 
nosso Planeta, uma importantíssima impulsão de progresso. O advento das 
raças adâmicas à Terra é um fato de extrema importância para alavancar o 
planeta Terra a novas ondas evolutivas em todos os sentidos e dimensões, 
como nos narram Emmanuel, em “A caminho da luz”, e Áureo, em “Universo e 
Vida”. 
 
Abaixo as expressões elucidativas de Áureo e de Emmanuel, nas obras citadas, 
acerca do exílio dos rebeldes da estrela Capela em nosso Planeta: 
 
“A antropologia moderna e a moderna Paleontologia registram, como marcos 
do transformismo dos primeiros habitantes da Terra, o pithecanthropus erectus, 
depois dele o Sinanthropus pekinensis, que já usava o fogo e instrumentos de 
pedra e de madeira, o Homo heidelbergensis, seguido pelo Homo 
neandertalensis e pelo Homem de Cro-Magnon, que viviam em grupos e em 
cavernas, aprenderam a pintar e a fazer toscas esculturas.  
Foi somente há cerca de quatro milênios, quando os selvagens descendentes dos 
primatas se estabeleceram na Ásia Central e depois migraram, em grandes 
grupamentos, para o Vale do Nilo, para a Mesopotâmia e para a Atlantida, que 
surgiu no mundo o Homo sapiens, resultado da encarnação em massa, na Terra, 
dos exilados da Capela, cuja presença assinalou, neste planeta, o surgimento 
das raças adâmicas”. (Áureo, Universo e Vida, VI, pg 103/4)  
 
“As grandes comunidades espirituais, diretoras do Cosmos, deliberam, então, 
localizar aquelas entidades, que se tornaram pertinazes no crime, aqui na Terra 
longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu 
ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando, 
simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores”. (A caminho da Luz, 
Emmanuel, pg. 34/5) 
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“Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela 
turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, 
exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo 
cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador 
de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na 
Terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem 
limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os 
sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a 
sua vinda no porvir”. (A caminho da Luz, Emmanuel, pg. 35)  
 
“Acresce que, acolhendo no seio de suas tabas (Aureo se refere aos primatas 
que habitavam a Terra) numerosos espíritos muito mais avançados em 
inteligência e em conhecimentos, porém revoltados e cruéis, sofreram-lhes a 
poderosa e deletéria influência moral, que ainda mais os inclinou à maldade 
deliberada, até mesmo através de cultos religiosos primários, sanguinolentos e 
perversos.  
Muitos, porém, dos exilados da Cabra, deixando-se tocar pelo sublime influxo 
das inspirações crísticas, pela saudade do seu paraíso distante e pelo sincero 
arrependimento de seus terríveis erros, conseguiram superar as suas imensas 
dificuldades psicológicas e inauguraram no mundo a era das grandes religiões”. 
(Áureo, Universo e Vida, VI, pg 104)  
 
“Precisamos, porém, registrar que, muito antes de surgirem os arianos, já 
florescia no Oriente, como a mais bela e avançada das organizações primitivas 
do orbe, a grande civilização da velha China. Das grandes organizações sociais 
criadas pelos ex-capelinos, a hindu é a mais antiga, vindo depois a egípcia, a 
hebréia e finalmente a ariana. Remontam a mais ou menos dez mil anos os 
primeiros surtos da civilização terráquea, embora, a rigor, só os acontecimentos 
dos últimos cinco milênios sejam convictamente registrados pela História”. 
(Áureo, Universo e Vida, VI, pg 104)  
 
 

Estabelecimento das antigas civilizações 
  
Estabelecidos nas regiões do Planeta já habitados pelos povos primitivos – 
Europa, parte significativa da Ásia e norte da África – as raças adâmicas, mesmo 
com todas as dificuldades de convivência com os quase selvagens habitantes 
daqueles locais, rapidamente demonstraram seus conhecimentos trazidos da 
experiência passada em Capela, e aqui se firmaram por meio das grandes 
civilizações, registradas por nossa História. Descreve-nos Emmanuel como se 
deu tal ocupação: “Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram nas 
regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias 
primitivas, descendentes dos “primatas”. Com sua reencarnação no mundo 
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terreno, estabeleciam-se os fatores definitivos na história etnológica dos 
seres. Com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças 
brancas. Em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o 
istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente 
para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam 
assinalados vestígios”. (A caminho da Luz, Emmanuel, pg. 37)  
 
No texto a seguir, nos esclarece o mesmo autor a formação das grandes 
civilizações: “As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação 
pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso 
perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas 
páginas da Bíblia. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram aqui o 
grupo dos árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos 
árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-européia, neles 
incluindo os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 
quatro grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a 
organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no 
seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam”. (A caminho da Luz, 
Emmanuel, pg. 38) 
 

Os grandes legados 
 
Incrustados entre povos notáveis, os hebreus não se notabilizaram por grandes 
feitos guerreiros, por conquistas territoriais ou por grandes invenções. Nem 
mesmo pelo conhecimento, pela arte, literatura ou filosofia, como seus 
vizinhos. De fato, percorrendo, numa rápida síntese, as grandes civilizações 
contemporâneas, vamos constatar que cada uma delas deixaram legados que 
até hoje nos maravilham, ao contrário dos hebreus. 
 

a) Chineses 
 
Devemos, por exemplo, aos chineses a invenção do papel e da imprensa, do 
papel moeda, da seda, da pólvora, do macarrão e do garfo. Seu tecido social era 
sofisticado e suas expressões religiosas se espraiavam em pagodes, cujos cultos 
evocavam os evoengos, numa demonstração de grande sensibilidade 
mediúnica, como nos narra Gabriel Delanne no livro “O fenômeno espírita”. 
 
 

b) Hindus 
 
Além do seu misticismo e de sua sensibilidade anímica, os hindus deixaram 
como herança o mais antigo código moral de que se tem notícia, o Código 
Vedas. Além disso, com excelentes pendores para a matemática, nos legaram os 
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números decimais, o calendário anual, conhecimentos avançados de 
astronomia, além de terem implantado técnicas muito eficazes de agricultura 
irrigada. 
 

c) Egípcios  
 
Dos exilados de Capela, os egípcios talvez sejam os que mais contribuíram com a 
sua polimorfa cultura, seu agudo conhecimento das ciências, sua sensibilidade 
perante a arte. Um dos povos mais cultos do seu tempo, deixou legados 
extraordinários nos mais diversos campos do conhecimento, tais como na  
Engenharia e arquitetura, na medicina, na matemática, na economia e na 
agricultura, na metalurgia e no vidro, na arte da cerâmica, na indústria náutica, 
na astronomia, na literatura, artes cênicas, religião e na indústria do papiro. 
 

d) Gregos  
 
Entre os arianos, fazemos aqui uma leve menção também aos grandes legados 
dos romanos e dos gregos, já que não nos cabe, em tão rápida menção, 
estender considerações para todos os povos. 
 
Os gregos se notabilizaram pela sensibilidade do pensamento, de um lado 
abarcando as áreas da filosofia, das artes cênicas, da teologia e da religião; de 
outro, os diversos ramos das ciências exatas, como a álgebra, geometria e 
matemática. Surpreendentes também foram suas contribuições na formatação 
da democracia – forma de governo até hoje apontada como a mais conveniente 
para sociedades organizadas – assim como no ramo do urbanismo, da 
arquitetura e engenharia.   
 

e) Romanos  
 
Conquistadores por natureza, a arte militar foi a marca dos romanos. 
Influenciados fortemente pelos gregos, depois de conquistá-los pelas armas, os 
romanos também se destacaram nas artes da engenharia e do urbanismo, no 
cultivo da língua e da literatura, do direito e da jurisprudência, e na política, com 
o estabelecimento da República, preservando, de forma notável para a época, 
os três poderes de governança (executivo, legislativo e judiciário). 
 

f) Hebreus  
 
Convivendo com povos tão ricos de expressões, que características de destaque 
poderiam ter os hebreus, povo nômade, pobre e quase sem pátria, sem tradição 
guerreira, sem poder, sobrevivendo a duras penas da agricultura doméstica e do 
pastoreio de animais? 
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Veremos, no quarto encontro, que os hebreus legaram à humanidade a crença 
no Deus único, eixo de todas as dimensões da vida. Em decorrência da intensa 
religiosidade em que centravam suas vidas, mereceram os hebreus ser veículos 
do maior código de justiça de que a humanidade tem notícia: os dez 
mandamentos, recebidos por Moisés no Sinai, além de propiciar condições 
mínimas para a vinda do Messias entre nós – Jesus. 
 
 
LEMBRETES PARA O INSTRUTOR DESTE ENCONTRO: 
 

a) Salientar o alto significado da vinda das raças adâmicas ao Planeta Terra, 
como forma de redenção deles, mas também como expressão da 
misericórdia divina em favor dos povos primitivos que aqui habitavam 
em condições muito precárias. 

b) Estudar as características de cada povo um pouco além do que ficou 
sintetizado na apostila, associando raciocínios em torno da missão de 
cada um para o progresso humano, como cumprimento dos programas 
recuperatórios que lhes foram dados pelas inteligências superiores, ao 
deixarem Capela, à luz das explicações de Áureo e Emmanuel, 
mencionando, se possível, aspectos em que foram felizes ou infelizes na 
realização do intento. 

c) Levar os estudantes, ao final do encontro, à reflexão do alto significado 
para a humanidade da contribuição hebraica: a preservação do 
monoteísmo, mesmo que de modo imperfeito, e a recepção dos 10 
mandamentos, ambos como caminhos para se chegar ao conceito da 
universalidade e unicidade de Deus. 
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AULA 04 
A Bíblia 

 
 
 
 
 
Emmanuel, em “A caminho da Luz”, nos lembra que os enviados do infinito 
falaram na China milenar, no Egito, na Pérsia, na Índia, de modo orquestrado e 
segundo as possibilidades existentes em cada época e em cada civilização.  
 
Nota importante: não podemos conduzir o estudo da Bíblia sem esta visão 
universalista dos cuidados do Pai para com toda a humanidade. Nesse sentido, a 
Bíblia deve ser vista em sua relatividade de conteúdos, a ela se associando o 
grande contributo dos demais livros sagrados de outros povos. Nada mais 
constrangedor do que alimentar a idéia de “povo eleito”, seja para judeus ou 
qualquer outro, como infelizmente aconteceu ao longo da história. 
  
A idéia de um messias, por exemplo, geralmente atribuída ao Judaísmo, esteve 
também presente entre vários outros povos, como os celtas, mesopotâmios e 
sírios. A grande espera por um “SALVADOR” surge numa mesma onda de 
tempo, entre os séculos XII e III aC pela literatura profética em praticamente 
todos os povos integrantes das grandes civilizações. Isso não tira à Bíblia o 
mérito de ter registrado, no Antigo Testamento, de forma desassombrada e 
encantadora, pela literatura de Moisés, dos salmos e dos profetas, com tantas 
riquezas de simbolismos, a figura de um messias salvador, surgido em seu meio 
e ao alcance de suas mãos. 
 
 

OS LIVROS SAGRADOS 
 
Como foi dito, a Bíblia é apenas um dos livros sagrados da humanidade. 
Relacionamentos aqui, apenas para registro (já que não é escopo do trabalho 
uma pesquisa em torno das literaturas religiosas que dão sustentação às demais 
religiões dos povos antigos), outros livros sagrados, que honram as tradições e 
os grandes ensinamentos das grandes religiões humanas: 
Hinduísmo: Bhagavad-Gita 
Moral chinesa: Tao Te Ching 
Budismo: Tripitakas – Sutra, Vinaya e Abidharma 
Islamismo: Alcorão 
Judaísmo: A Torah (as normas contidas no Pentateuco de Moisés) 
Catolicismo e Protestantismo: A Bíblia completa (Antigo e Novo Testamento) 
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BÍBLIA: palavra de Deus aos homens? 
 
Ao longo do tempo, a Bíblia tem sido utilizada pelas religiões cristãs como a 
palavra de Deus aos homens. No meio judaico, por não incluir o Novo 
Testamento no seu compêndio, a Bíblia é restrita à Torah de Moisés, acrescida 
de anotações e interpretações atualizadoras, fazendo com que a palavra ali 
contida represente a expressão do grande patriarca, profeta e legislador, além 
do conteúdo das profecias.  
 
No presente trabalho, estaremos voltados para a Bíblia completa, Antigo e Novo 
Testamento, buscando apresentar a visão da Doutrina Espírita em comparação 
com a interpretação católica e protestante.  
 
Para a Doutrina Espírita, convencidos de que estamos interpretando 
corretamente a acepção de Emmanuel, a Bíblia encerra as grandes perguntas 
humanas no Antigo Testamento e as respostas no Novo. Os ensaios da justiça, 
com os Dez Mandamentos, e o culto ao Deus único, que teve como guardiões os 
profetas – eis os grandes contributos do Antigo Testamento; enquanto que, 
com os Evangelhos, as cartas e os atos apostólicos, assim como o Apocalipse, 
Jesus se faz presente nos trazendo as grandes lições do amor no Novo 
Testamento.  
 
Esse caminho de justiça e amor guia os entendimentos espíritas em torno da 
Bíblia e, por meio dele, podemos compreender a lenta e gradual evolução 
humana para Deus. Nessa linha de entendimento, a Bíblia, mais do que a 
palavra de Deus aos homens, é a expressão dos homens – sob inspiração celeste 
– em busca de Deus. 
 
As escrituras sagradas encontram, pois, no Espiritismo o mais profundo respeito 
e nelas se apóia para confirmar sua própria legitimidade, mas a elas não se 
escraviza. Citamos, a esse propósito, Herculano Pires, em “O espírito e o 
Tempo”, por encontrar boa ressonância em seu raciocínio para o que 
consideramos a atitude adequada para o espírita: “Recebe todas elas (as 
escrituras sagradas) como acervo cultural, do qual retira as energias criadoras, 
as forças vitais condensadas em suas formas, para reelaborá-las em novas 
expressões de espiritualidade. É assim que o Cristianismo se liberta e se renova, 
na expansão de suas mais profundas e poderosas energias, para libertar e 
renovar o mundo”.  
 
A Bíblia, pois, no Antigo Testamento, sob o esforço mediúnico de Moisés e dos 
profetas, nos traz o que o Espiritismo considera a primeira grande revelação: os 
dez mandamentos. No Novo, a segunda revelação: a moral inovadora do Cristo. 
Constitui, pois, no seu bojo, o germe das “grandes verdades”, que caberá à 
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humanidade – humilde e insistentemente – buscar, a fim de que se cumpra a lei 
de Deus, relativa ao progresso permanente de suas criaturas. 
 

 
MANUSCRITOS BÍBLICOS E SUA AUTENTICIDADE 
 

Os originais dos textos bíblicos se perderam no tempo. Os documentos mais 
antigos em poder dos estudiosos são cópias produzidas, em sua maioria, no 
século IV de nossa era. Até mesmo, portanto, as cópias anteriores àquela data 
foram perdidas. Tais documentos receberam a denominação de “códigos” ou 
“Codex”, oriunda da expressão latina “caudex” (caules), para indicar sua origem 
e história.  

Na igreja primitiva dos séculos II e III, as Escrituras eram feitas a mão, em 
material barato como o papiro, daí não terem sido tão bem preservados quanto 
os rolos hebraicos encontrados nos sítios arqueológicos, que em sua maioria 
foram gravados em pele de carneiro. Ainda eram usados os rolos. A partir do 
século IV, o suporte de papiro foi substituído por cascas de árvores, prensadas e 
misturadas a goma, técnica desenvolvida pelos ítalos. E ao invés de enroladas, 
as folhas eram sobrepostas umas às outras e costuradas, da mesma forma como 
dos livros atuais. Para proteger a obra, era colocada uma capa de madeira, 
posteriormente substituída por couro. 

Codex Sinaiticus 
 
Juntamente com o Códex Vaticanus, é um dos mais importantes manuscritos 
gregos para a referência textual da Bíblia, ao lado da Septuaginta, de que 
daremos notícia mais à frente. Foi descoberto em 1859, por Constantin de 
Tishendorf, no Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai – 
daí a origem do nome. 
 
Recebe também a denominação de Manuscrito ‘Aleph’ (primeiro algarismo do 
alfabeto hebraico) e é o único manuscrito que contém o Novo Testamento 
inteiro. Encontra-se atualmente no Museu Britânico. 
 
 

Codex Vaticanus 
 

Manuscrito importantíssimo para o criticismo textual bíblico. Trata-se de uma 
cópia em grego quase completa da Septuaginta e do Novo Testamento. É de 
propriedade da Igreja e encontra-se na Biblioteca do Vaticano. Também 
conhecido como Manuscrito “B”, pertence ao século IV. Foi considerado por 



20 
 

estudiosos como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento. É um dos 
manuscritos mais antigos da Bíblia, sendo inclusive ligeiramente mais antigo do 
que o Códex Sinaítico. Ele é um dos manuscritos unciais, isto é, escritos em 
letras gregas maiúsculas. 

Alguns especialistas afirmam que o Codex Vaticanus pode ter sido uma das 50 
Bíblias requisitadas por Constantino, imperador romano que propôs à Igreja, no 
século IV, transformá-la na religião oficial do império romano, fato que veio a se 
confirmar posteriormente, na época do imperador Adriano. 
 

Codex Ephraimita 
 

Este manuscrito, infelizmente, apesar de considerado autêntico, é incompleto: 
em face de sucessivas reutilizações (seu conteúdo está superposto a outra 
escrita, feita em data anterior), vários livros bíblicos não puderam ser 
recuperados. Originário de Alexandria, no Egito, com boas probabilidades de ter 
sido escrito em 345 dC, foi levado para a Itália no ano de 1500, por John Lascaris 
e depois vendido a Pietro Strozzi. Foi comprado por Catarina de Medici, em 
1533, e se encontra na Biblioteca Nacional de Paris. Falta a este códice a maior 
parte do Antigo Testamento, contendo partes de Jó, Provérbios, Eclesiastes, 
Cântico dos cânticos e dois livros apócrifos – Sabedoria de Salomão e 
Eclesiástico. Ao Novo testamento faltam a segunda epístola de Paulo aos 
Tessalonicenses, a segunda epístola de João e parte de outros livros. 

O Manuscrito é um palimpsesto, no qual estavam originalmente gravados o 
Antigo e o Novo Testamento. Mas, o texto sagrado foi apagado dos 
pergaminhos, para que neles fossem escritos os “sermões de Ephraim, pai da 
Igreja do século IV. Mediante reativação química, o conde de Tischendorf 
conseguiu decifrar as escritas originais, quase invisíveis.  

******* 

Duas recentes descobertas, de meados do século XX, vieram trazer novos e 
importantes documentos, cujo conteúdo ainda se encontra em fase de estudos 
e pesquisas, para o entendimento e a ampliação da visão dos costumes, da 
mentalidade e das características da vida judaica, com profundas repercussões 
nos estudos bíblicos. Referimo-nos aos documentos do Mar Morto, na região de 
Qunran, e aos de Nag Hammadi, no Egito. 
 
 

QUNRAN 

Qumran, Khirbet Qumran, ou “ruína da mancha cinzenta”, é um 

sítio arqueológico localizado em Israel, na Cisjordania, a uma milha da margem 
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noroeste do Mar Morto, a 12 km de Jericó e a cerca de 22 quilômetros a leste 

de Jerusalém. Situado na fissura do Mar Morto, entre dois barrancos profundos, 

de pura rocha, local de atividades tectônicas freqüentes e precipitação média 

anual muito baixa, Qunran possui meio ambiente árduo e difícil para o cultivo; 

mas foi precisamente o clima árido e a inacessibilidade do local que 

contribuiram significativamente para a preservação de materiais arqueológicos 

encontrados na região. 

Nela há aproximadamente 330 dias de sol por ano e praticamente não há 

precipitações. O ar é tão seco e quente que a água das evaporações seca 

imediatamente no ar, criando névoa e resultando em forte cheiro de enxofre. 

Qunran tornou-se célebre em 1947, com a descoberta de manuscritos antigos 

que ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Tais documentos 

foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de 

cabras (beduinos), que em busca de um de seus animais localizou a primeira das 

cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Inicialmente os 

pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém. Mais tarde, foram 

finalmente vendidos para Athanasius Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio 

de São Marcos, em Jerusalém, para Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, 

em dois lotes distintos. 

Aproximadamente 930 fragmentos de manuscritos hebraicos, aramaicos e 

gregos foram encontrados em onze cavernas de Qunran, variando as datas 

entre 250 a.C. e o século I da Era Cristã. 

A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. Em 1954, o 

governo israelense, que já havia comprado o lote de Sukenik, comprou através 

de um representante, os documentos que estavam de posse do bispo 

Athanasius, por 250 mil dólares. Outra parte dos manuscritos, encontrada nas 

últimas dez cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Palestina, na posse 

do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qunram. O 

governo jordaniano autorizou apenas oito pesquisadores a trabalharem nos 

manuscritos. Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, Israel apropriou-se do 

acervo do museu, porém, mesmo com a entrada de pesquisadores judeus, o 

avanço nas pesquisas não foi significativo. Apenas em 1991, com a quebra de 

sigilo por parte da Biblioteca Hutington em relação aos microfilmes que Israel 

havia enviado para algumas instituições internacionais, um número maior de 

pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo, enfim, que as 

pesquisas avançassem mais significativamente. 

Os desdobramentos em relação aos resultados prosseguem e, recentemente, a 

Universidade da Califórnia apresentou o "The Visualization Qunram Project" 

(Projeto de Visualização de Qunram), recriando em três dimensões a região 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_do_Mar_Morto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/250_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Seis_Dias
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onde os manuscritos foram achados. O Museu de Israel já publicou na Internet 

parte do material sob seus cuidados e o Instituto de Antiguidades de Israel, do 

Museu Rockefeller, trabalha para fazer o mesmo com sua parte do material. 

A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências 

cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma 

seita judaica que viveu na região e guarda semelhanças com as práticas 

identificadas nos textos. O termo "essênio", no entanto, não é encontrado em 

nenhum dos manuscritos. 

O que se sabe é que a comunidade de Qunram era formada provavelmente por 

homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos 

hábitos, e se opunham à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um 

messias. Antes da descoberta dos Rolos do Mar Morto, os manuscritos mais 

antigos das Escrituras Hebraicas datavam da época do nono e do décimo século 

da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A 

análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante 

fluidos antes de sua canonização. Há textos quase idênticos ao massorético, 

embora haja fragmentos do livro do Êxodo e de Samuel com diferenças 

significativas das cópias modernas. 

Mas o Professor Julio Trebolle Barrera, membro da equipe internacional de 

editores dos Rolos do Mar Morto, declarou: "O Rolo de Isaías [de Qunran] 

fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um 

período de mais de mil anos pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente 

fiel e cuidadosa." 

O rolo mencionado por Barrera é uma peça com 7 metros de comprimento, em 

aramaico, contendo o inteiro livro de Isaías. Diferentemente deste rolo, a 

maioria dos outros é constituída apenas por fragmentos, com menos de um 

décimo de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qunran 

eram os Salmos (36 exemplares), Deuteronômio (29 exemplares) e Isaías (21 

exemplares). Estes são também os livros mais frequentemente citados 

nas Escrituras Gregas Cristãs. 

Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, 

eles também revelam, até certo ponto, que havia versões diferentes dos textos 

bíblicos hebraicos, usadas pelos judeus no período do Segundo Templo, cada 

uma com as suas próprias variações. Nem todos os rolos são idênticos ao 

texto massorético na grafia e na fraseologia. Alguns se aproximam mais da 

Septuaginta grega. 

Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças na Septuaginta talvez 

resultassem de erros ou mesmo de invenções deliberadas do tradutor. Agora, os 

rolos revelam que muitas das diferenças realmente se deviam a variações no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_Trebolle_Barrera&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massoreta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
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texto hebraico. Isto talvez explique alguns dos casos em que os primeiros 

cristãos citavam textos das Escrituras Hebraicas usando fraseologia diferente do 

texto massorético. Exemplo: Êxodo 1:5 versus Atos 7:14. Assim, aquele tesouro 

de rolos e fragmentos bíblicos fornece uma excelente base para o estudo da 

transmissão do texto bíblico hebraico. Os Rolos do Mar Morto confirmaram o 

valor tanto da Septuaginta como do Pentateuco samaritano para a comparação 

textual. 

Os rolos que descrevem as normas e as crenças da seita de Qunran tornam bem 

claro que não havia apenas uma forma de judaísmo no tempo de Jesus. A seita 

de Qunran tinha tradições diferentes daquelas dos fariseus e dos saduceus. É 

provável que essas diferenças tenham levado a seita a se retirar para o ermo. 

Eles ajudam até certo ponto a compreender o contexto da vida judaica no 

tempo em que Jesus pregava. Fornecem informações comparativas para o 

estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia. Mas muitos dos documentos 

ainda exigem uma análise mais profunda. 

 

Documentos de Nag Hammadi 
 
 
Nag Hammadi é uma aldeia no Egito, conhecida na antiguidade 
como Chenoboskion, cerca de 225 km a noroeste de Assuan, com 
aproximadamente 30.000 habitantes. Nesta aldeia foram encontrados, 
em 1945, um conjunto de manuscritos, conhecidos como biblioteca de Nag 
Hammadi, contendo textos do antigo gnosticismo. Naquele ano, um camponês 
chamado Mohammed Ali Samman, encontrou uma jarra selada e enterrada, 
que continha treze códices de papiro, embrulhados em couro. 

A história da descoberta da Biblioteca de Nag Hammadi foi descrita como 

sendo "tão fascinante quanto o conteúdo dos textos". Em dezembro daquele 

ano, dois irmãos egípcios encontraram diversos papiros numa grande jarra de 

argila enquanto procuravam por fertilizante em cavernas de rocha 

calcária, perto da atual Hamra Dom, no Alto Egito. A descoberta não foi 

inicialmente divulgada por nenhum dos dois irmãos, que tentaram ganhar 

dinheiro por meio de venda individualizada dos manuscritos. Conta-se também 

que a mãe deles queimou diversos dos manuscritos, preocupada, 

aparentemente, de que os textos pudessem ter “efeitos funestos” . Como 

resultado, sua importância passou despercebida por algum tempo, após os 

achados iniciais. 

Em 1946, os irmãos se envolveram numa rixa e deixaram os manuscritos com 

um sacerdote Copta, cujo cunhado, em outubro daquele ano, vendeu um dos 

códices ao Museu Copta no Cairo (Codex III na coleção atual). O especialista 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentateuco_samaritano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assuan
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Nag_Hammadi
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em copta e história das religiões, Jean Dorese, percebendo a importância do 

achado, publicou a primeira referência a ele em 1948. Com o passar dos anos, a 

maioria dos códices foi passada pelo sacerdote para um 

antiquário cipriota no Cairo e em seguida retidos pelo Departamento de 

Antiguidades, que temia fossem eles vendidos para fora do país. Após 

a revolução de 1956, os textos foram entregues ao Museu Copta e declarados 

tesouro nacional egípcio. 

Biblioteca de Nag Hammadi é, na análise dos especialistas, uma coleção de 

textos gnósticos do cristianismo primitivo, dos primeiros tempos até o Primeiro 

Concílio de Nicéia, em 325 de nossa era. Os códices contêm textos sobre 

cinquenta e dois tratados majoritariamente gnósticos, além de incluírem 

também três trabalhos pertencentes à obra Corpus Hermeticum e parte de A 

República de Platão. Na introdução de sua obra The Nag Hammadi Library in 

English, James M. Robinson sugere que estes códices podem ter pertencido ao 

monastério de São Pacômio, localizado nas redondezas, e tenham sido 

enterrados por monges, diante da condenação, pelo bispo Atanásio de 

Alexandria, em 367, do uso não crítico de versões não canônicas dos textos 

bíblicos. Cuidadosamente lacrados em potes de barro, foram deixados na base 

de um penhasco, chamado Djebel El-Tarif. Ali ficaram esquecidos e protegidos 

por mais de 1.500 anos. 

Os textos estão escritos em copta, embora todos os trabalhos sejam traduções 

do grego. O mais conhecido é, provavelmente, o Evangelho de Tomé, cujo único 

texto completo está na Biblioteca de Nag Hammadi. Atualmente, todos os 

códices estão preservados no Museu Copta do Cairo. 

 

Outros Códices  
 
Existem outros Códices, menos completos e por isso menos considerados, mas 
todos são preciosos documentos que ratificam a legitimidade dos dados 
contidos nos três anteriores: 
 

a) CÓDEX ALEXANDRINO, ou Manuscrito “A”, datado provavelmente da 
primeira metade do século V. Contém a Septuaginta e boa parte do Novo 
Testamento. Este é um dos mais completos manuscritos gregos antigos 
da Bíblia. Recebeu o nome de Alexandria, cidade egípcia onde se acredita 
ter sido originalmente escrito. 
 

b) CÓDEX BEZA, também chamado Códice de Cambridge, foi transcrito em 
450 ou 550. É o manuscrito bilíngue mais antigo que se conhece do Novo 
Testamento, escrito em grego e em latim, em conventos da região do sul 
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da Gália (França) ou do norte da Itália. Foi descoberto em 1562, por 
Teodoro Beza, teólogo francês, no Mosteiro de Santo Irineu, em Lion, na 
França. Em 1581 Beza doou-o à Universidade de Cambridge. Contém os 
quatro evangelhos, Atos e a terceira epístola de João, versículos 11—15, 
com variações tiradas de outros manuscritos, nele indicadas. Há muitas 
omissões no texto. 
 

c) CODEX WASHINGTON é um códice volumoso, feito de velino. Data do 
século IV ou início do V. Charles F. Freer, em 1906, o adquiriu de um 
negociante do Cairo, no Egito. Esse manuscrito contém os quatro 
evangelhos, porções das epístolas de Paulo (exceto Romanos e Hebreus), 
Deuteronômio, Josué e Salmos. A ordem dos evangelhos nele contida é: 
Mateus, João, Lucas e Marcos.  

 
 

Os cânones e as principais traduções  
 
Uma das questões mais intrigantes no estudo bíblico é a das traduções. São 
elas que, imprimindo as características, conhecimento e concepções de seus 
autores, promovem divergências e interpretações nos textos bíblicos. Por se 
tratar de textos muito antigos, maltratados por tantas cópias sobre cópias, 
os livros bíblicos não possuem mais uma interpretação única, que consiga 
dar segurança objetiva e plena do sentido original dos pensamentos do 
autor. Além disso, de um povo a outro, por mais fiéis tenham sido as cópias, 
sempre surgem divergências de registros, sugerindo, por sua vez, 
interpretações também divergentes.  
 
Com tais ressalvas, apresentamos as principais traduções conhecidas da 
Bíblia. Lembramos que os Cânones são as diretrizes, critérios e normas sob 
as quais as instituições do estudo bíblico estabelecem como adequadas para 
aceitar e tratar os livros sagrados. As traduções, por isso, refletem o que os 
cânones determinam e são eles, em última análise, que estabelecem as 
diferenças entre um e outro. 
 

a) Cânone grego ou Septuaginta  
 
Entre os séculos III e I aC aconteceu um fato extraordinário para a 
popularização do Antigo Testamento, tal como o conhecemos na maioria 
das edições modernas do livro sagrado: a Bíblia hebraica foi traduzida 
para o grego koiné (grego popular), em Alexandria. A tradução ficou 
conhecida como Versão dos Setenta (ou Septuaginta, palavra latina que 
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significa setenta, ou ainda LXX), pois setenta e dois rabinos trabalharam 
nela e, segundo a lenda, teriam completado a tradução em setenta e dois 
dias. O número dos rabinos é altamente simbólico: cada seis deles 
representavam uma das doze tribos do povo de Israel. 
 
O trabalho foi bem acolhido pelos judeus de Alexandria, e logo foi 
difundida nos países onde o grego era falado. A Septuaginta foi usada 
como base para diversas traduções da Bíblia, a mais famosa delas a 
Vulgata Latina. 
  
Ela tornou-se o Antigo Testamento da Igreja e foi altamente estimada 
pelos cristãos primitivos, de modo que muitos escritores declararam-na 
inspirada. Os cristãos recorriam a ela constantemente em suas 
controvérsias com os judeus; estes logo nelas buscaram imperfeições e, 
finalmente, a rejeitaram em favor do texto hebraico ou de traduções 
mais literais. 
 
Além dos 39 livros do texto massorético, inclui todos os dêutero-
canônicos, escritos após o século III aC, num total de 46 livros. 
 

 

b)  Cânone hebraico ou Texto Massorético, conhecido também como 
BÍBLIA HEBRAICA ou TANAKH 

 
O cânone hebraico é uma reação à Septuaginta, tratada acima. A 
Septuaginta considera todos os livros e, ao serem vertidos para o grego, 
deu base ao Antigo Testamento da Vulgata Latina, a bíblia católica. A 
Bíblia Hebraica foi organizada por rabinos judeus no século VI dC, com 
base na tradição “massorá”. A tradição massorá só admite textos que 
tenham originalmente sido escritos em hebraico, até o século III aC. Os 
escritos em data posterior, segundo a tradição massorética, não gozam 
de legitimidade, principalmente se não foi escrito originalmente em 
hebraico. 
 
Possui 39 livros: o pentateuco de Moisés ( aTorah), os livros proféticos e 
os de sabedoria (exclui todos os posteriores a Neemias, livro considerado 
o último escrito em Hebraico até o século III aC. 
 

c)  Cânone Católico ou Vulgata Latina 
 

Jerônimo foi um dos teólogos mais destacados de seu tempo, 
considerado um dos Doutores mais sábios da Igreja. Além da tradução do 
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hebraico para o latim popular do Antigo e do Novo Testamento, Jerônimo 
possui inúmeras outras obras de destaque no seio da Igreja Católica. 
Convidado pelo Papa Dâmaso a assistir ao Concílio de Nicéia, tornou-se 
depois seu conselheiro e, a pedido daquele papa, realizou o trabalho da 
tradução da Bíblia para o latim popular, de uso da Igreja em seus ritos. 
Aceita os 46 livros da Septuaginta e acrescenta os 27 escritos do Novo 
Testamento (totalizando 73 livros). Os Evangelhos de Mateus, Marcos, 
Lucas e João foram, por proposta de Jeronimo, tidos como canônicos e os 
demais como apócrifos. 

 

Eusébio Sofrônio Jerônimo nasceu em Estridão, Itália, por volta de 347. Foi 

ordenado padre em 378, pelo bispo Paulino de Antioquia e logo depois 

viajou para Constantinopla para continuar seus estudos sobre as Escrituras 

com Gregório Nazianzeno. Durante 30 anos trabalhou na identificação dos 

textos e na tradução da Bíblia para o latim. 

Jerônimo morreu perto de Belém, em 30 de setembro de 420, uma data que 

aparece na "Crônica" de Próspero da Aquitânia. Diz-se que seus restos, 

originalmente enterrados em Belém, foram trasladados para a Basílica de 

Santa Maria Maior, em Roma, embora outros locais no Ocidente também 

reivindiquem a posse de alguma relíquia relacionada ao santo. 

Jerônimo foi um acadêmico numa época que o título implicava em fluência 

no grego e no latim, mas ele também dominava o hebraico quando 

começou seu projeto de tradução. Para reforçar seus conhecimentos, 

mudou-se para Jerusalém estudando os comentários judaicos sobre as 

Escrituras. Paula, uma rica aristocrata romana, que era uma de suas 

seguidoras, financiou sua estadia num mosteiro em Belém, onde ele pôde 

concluir sua tradução. O trabalho começou em 382, com a correção da 

versão latina do Novo Testamento, utilizada na época, a Vetus Latina. Em 

390, iniciou a tradução da Bíblia Hebraica a partir do original, tendo já 

traduzido algumas partes utilizando a Septuaginta grega, originária 

de Alexandria. O trabalho de Jeronimo redundou no que a história 

denominou de Vulgata Latina, a Bíblia oficial da Igreja Católica, que deu 

base à maioria das traduções da bíblia católica. 

 

d)   Cânone protestante:  

 
Martinho Lutero, ao iniciar sua Reforma Religiosa, em contraponto com 
as teses da Igreja, desejou popularizar o uso da Bíblia entre os alemães. 
Traduziu-a para sua língua pátria, não com base na Vulgata, mas a partir 
do Cânone Hebraico – para definir o Antigo Testamento – e dos livros do 
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Novo Testamento. Assim, aceita os 39 livros do Cânone Hebraico e os 27 
do Novo Testamento, perfazendo a Bíblia Protestante um total de 66 
livros. 
 
 

As muitas interpretações bíblicas 
 
Emmanuel, em “A Caminho da Luz”, pg 67, nos mostra que, diante dos textos e 
pensamentos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, devemos ter a 
humildade de não saber interpretá-los adequadamente. Diz-nos Emmanuel: “O 
ANTIGO TESTAMENTO é um repositório de conhecimentos secretos, dos 
iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam 
interpretá-lo fielmente, nas épocas mais remotas”.  
 
De fato, as alegorias contidas no Pentateuco de Moisés, assim como muitas das 
linguagens proféticas, possuem sentidos ocultos e grandemente simbólicos, que 
somente os “iniciados” na cultura religiosa hebraica tinham acesso. Resquícios 
de toda essa riqueza estão contidos no que restou da CABALAH, transmitida por 
Moisés a Essen, seu sobrinho, pouco antes de encerrar seus dias na Terra. Diz a 
tradição oral que Essen, ao chegar à Terra Prometida, fundou uma seita de 
costumes severos, de verdadeiros ascetas – os ESSÊNIOS – incumbidos de zelar 
pelos elevados e secretos conceitos contidos nas narrativas dos livros mosaicos. 
 
Uma melhor interpretação dos textos, sobretudo aqueles que foram produzidos 
em tempos mais pregressos, passa, naturalmente, pela constatação de que 
entre os povos antigos, as tradições, a memória dos antepassados, as regras de 
conduta, eram transmitidos oralmente, de geração a geração. O processo 
comunicativo oral sofre mutações, distorções, acréscimos e perdas, à medida do 
tempo – tudo nos levando a ter prudência em afirmar nossas certezas sobre a 
correta interpretação dos textos, que, por sua vez, também passaram por 
inúmeros processos de cópias, traduções e aliterações. 
 
Não se pode também esquecer que os hebreus tomavam um texto escrito 
anteriormente e o reliam em função do presente.  Exemplo: Isaías 14.24-25 fala 
da invasão da Assíria em 701 aC. Um século depois, liam o mesmo texto contra 
os babilônios, com adaptações. 
 
Os intérpretes e leitores do Antigo Testamento, antes e depois de Jesus, mais do 
que ler, atualizavam memórias históricas, a fim de descobrir nelas a Palavra de 
Deus.  
 

A Torah nos tempos de Jesus 
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Os cultos e cerimônias religiosas, realizadas no Templo em Jerusalém ou nas 
Sinagogas das outras cidades, sempre contemplavam um momento para a 
leitura de alguma passagem do livro sagrado. Nos tempos de Jesus, 
infelizmente, reinava forte legalismo. A forte simbologia das escrituras foi sendo 
substituída por interpretações ao pé da letra. Durante a leitura, direcionada e 
explicada pelos escribas e doutores da lei, fazia-se a tradução para o aramaico 
(a língua rústica do povo). Para a fixação de conceitos, produziam, 
rotineiramente, o que eles denominavam de “targum” e “midrash”.  
 
TARGÚM – Significa tradução, uma espécie de comentário escrito e 
interpretativo dos textos de maior complexidade conceitual.  
MIDRASH – A partir do momento em que tais explicações eram aceitas pelo 
Sinédrio, elas passavam a fazer parte da escritura, sob a denominação de 
Midrash. Somente os Doutores da lei e os sacerdotes escribas podiam “explicar” 
o texto e sugerir targum.  
 
 

Nas primeiras comunidades cristãs... 
 
A partir do “fato novo”, que era Jesus, as comunidades cristãs passaram a ver as 
escrituras sob um filtro diferente dos antigos. Liam e interpretavam as 
Escrituras a partir da visão que cada um guardou do Mestre. Conforme pode-se 
inferir das passagens de Mateus  1.22-25, 2.15, 23, ou de Atos dos Apóstolos 
13.13-41; 17.22-31; 2.14-36 e de 7.1-60, os discípulos passaram a ler as 
Escrituras do Antigo Testamento à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus, 
atualizando os ensinamentos que haviam guardado de Jesus,  a partir das 
situações concretas que viviam. 
 
Mas, já naquele tempo, surgiram os falsos interpretadores. Temos notícia, por 
exemplo, de que as primeiras crises na comunidade de Antioquia, gerida por 
Barnabé e Saulo, se deram 
 por falsas interpretações das Escrituras. Há severas advertências, quanto a isso, 
por exemplo na segunda carta de Paulo aos Coríntios (2 Cor. 2.17; 2.4) 
 
 

Sistemas de Interpretação 
 
 
 
Kardec, em “A Gênese”, cap. IV, n° 6, nos dá o tom de como devemos tratar os 
textos bíblicos: “A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, 
desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem 
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estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, 
haveria parcialidade em se não reconhecer que ela encerra grandes e belas 
coisas. A alegoria ocupa, ali, considerável espaço, ocultando sob o seu véu 
sublimes verdades, que se patenteiam, desde que se desça ao âmago do 
pensamento, pois logo desaparece o absurdo”.  
 
No tocante à interpretação bíblica, floresceram, nos primeiros séculos do 
cristianismo (sobretudo nos quatro primeiros), as escolas de Alexandria, no 
Egito, e de Antioquia. A primeira, tendo Agostinho de Hipona e de Tertuliano 
como seus grandes expoentes e patronos, adotava o método alegórico na 
interpretação dos textos, valorizando símbolos e significados cabalísticos. A 
segunda, de Antioquia, adotava o sistema literalista. Jerônimo, tradutor e 
organizador da Vulgata Latina, e Ignácio de Antioquia, eram os expoentes da 
escola literalista. O método interpretativo desta escola era o gramático-
histórico, por meio do qual, os textos eram explicados à luz do pragmatismo 
dado pela língua e características do povo hebreu. Valia pelo que estava escrito. 
 
Ainda hoje, embora o tempo tenha se incumbido de determinar o fim daqueles 
institutos, as duas vertentes prevalecem entre os exegetas. O papado de Roma 
tende à interpretação alegórica com maior predominância, enquanto que os 
reformistas tendem à escola literalista, mas ambas as tendências adaptam as 
expressões bíblicas para o intimismo de suas crenças e ritos.  
 

A Reforma luterana, ocorrida no século XV, por meio do sacerdote e teólogo 
alemão Martinho Lutero, provocou um cisma na Igreja Católica da época. 
Revoltando-se contra o fausto e o poder da Igreja, assim como o que 
considerava uma degenerescência moral – a venda das “indulgências” – 
Martinho Lutero redigiu suas “doze teses”, mandou afixá-las nas igrejas da 
Alemanha que apoiavam suas idéias. Seu trabalho acabou provocando 
repercussões profundas na interpretação bíblica, a partir do seu ideal de 
popularizar a Bíblia, traduzindo-a para o alemão. Revoltado contra os costumes 
do clero católico e das autoridades eclesiásticas, recusou o Antigo Testamento 
da Septuaginta e adotou a Bíblia Hebraica nas suas traduções. Abandonou os 
ritos e símbolos religiosos da Igreja e concentrou os cultos ao redor das 
Escrituras. Rechaçou as interpretações e comentários bíblicos da Igreja, tendo 
como verdade que “a Escritura Sagrada é a única fonte da fé”. Por força desses 
encaminhamentos, houve um esforço de volta às origens dos textos, marcando 
uma tendência literalista por parte dos seus seguidores, assim como de todas as 
outras tendências reformistas que se seguiram. 
 

Uso da bíblia 
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Ao longo do tempo, as religiões e seitas religiosas que têm na Bíblia seu livro 
sagrado, se serviram dela para apoio das mais diferentes bandeiras e teses 
comportamentais. Ao lado, então, de reflexões de alta relevância moral, 
surgiram alguns absurdos insustentáveis, sob qualquer escola interpretativa que 
se adote. Numa pesquisa realizada em sites religiosos da Internet, anotamos 
que, ao longo do tempo e de acordo com a necessidade, a Bíblia já foi utilizada 
para: 

a) Justificar a poligamia e o homossexualismo 
b) Estabelecer o tamanho da saia e do cabelo para freqüentar os cultos 
c) Proibir o uso do álcool e ingestão de carne  
d) Proibir transfusão de sangue  
e) Proibir serviço militar  
f) Defender a poligamia  
g) Justificar o suicídio religioso em massa  
h) Apoiar a tese de que os arianos eram uma raça superior 
i) Justificar a escravidão  humana 
j) Provar e justificar a perseguição aos judeus  
k) Estabelecer as guerras santas como vontade de Deus  
l) Justificar aborto e eutanásia  
m) Defender a masturbação  
n) Subsidiar as decisões em torno do celibato dos padres  
o) Promover a execução de bruxas, feiticeiros e orquestrar perseguições 

religiosas 
p) Proibir evocações e manifestações dos espíritos. 

 
 

Composição dos livros bíblicos 
 
 
Tomando como base a Septuaginta e a Vulgata Latina, a Bíblia possui 73 livros. A 
opção por essas duas traduções, para o demonstrativo do conteúdo sintético da 
obra, tem apenas o sentido de não deixar de fora nenhum dos escritos antigos e 
novos. 

1. O Pentateuco atribuído a Moisés (A Torah dos hebreus): 

 Gênesis: narra a lenda da criação e as origens do mundo 

 Êxodus: descreve a libertação do povo e o estágio no deserto  

 Deuteronômio: a organização social, as leis e determinações ao 
povo 

 Levítico: descreve as liturgias dos levitas e sacerdotes  

 Números: narra a viagem para a Terra prometida 
  

2. Os treze livros históricos: 
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Narram desde os 300 anos iniciais na Terra Prometida até a reconstrução 
de Jerusalém, após a tomada de Jerusalém pelos assírios e em seguida 
pelos babilônios.  

 Josué, Juízes,  Rute  

 I e II de Samuel, I e II Reis, I e II de Crônicas, Esdras, Neemias e 
Ester  
 

3. Os sete livros sapienciais: 
Temas variados, como o sofrimento, hinos de louvor a Javeh, sabedoria 
(provérbios) de Salomão, vaidade e amor conjugal e a espera pelo 
Messias. 

 Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, 
Sabedoria 
 

4. Os quatro Profetas Maiores: 

 Isaías: o profeta messiânico  

 Jeremias: a lamentação pela queda de Jerusalém  

 Ezequiel: o profeta do louvor a Javeh  

 Daniel: o profeta ensinando no exílio de Babilônia, a terra do 
politeísmo mais exacerbado. 

 
5. Os doze Profetas Menores:  

São profecias curtas, com variadas temáticas, a maioria em torno do 
perigo das heresias, queda de cidades, reconstrução do templo de 
Jerusalém. Uma das mais importantes é a de Miquéias: Belém será o  
berço  do Messias.  

 
Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, 
Ageu, Zacarias e Malaquias  
 
 

Curiosidades bíblicas 
 
 

a) Está traduzida em 1.800 línguas e dialetos  
b) Existem 13.000 manuscritos antigos, desde o 4o. Século aC até o 

século VI da nossa era, dando base e sustentação aos livros 
bíblicos 

c) Foi o primeiro livro impresso do mundo, a cognominada “Bíblia de 
Gutemberg”, em 1465  

d) Em Leilão de 1978, um exemplar da Bíblia de Gutemberg foi 
arrematado por 1.125.000 €. 
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AULA 05 

Breve história do povo HEBREU 
 
 
 
 
 

A palavra hebreu provém do aramaico e significa “povo do outro lado do rio”. O 
nome está vinculado ao patriarca Éber, antepassado de Abraão. O povo hebreu 
deu origem às raças semitas, como os árabes e os israelitas, esses últimos os 
antepassados dos judeus. Na verdade, judeus e israelitas são designações de um 
mesmo povo. São originários da divisão do reinado de Salomão, em reinos do 
norte (Israel) e do sul (Judá). Atualmente, israelita e judeu são designações dos 
atuais descendentes dos antigos hebreus. 

 
 

OS HEBREUS  num perfil traçado por Emmanuel, Aureo, Léon Dénis 
e Herculano Pires  

 
 

a) Raça forte e homogênea, mas extremamente orgulhosa 
Dos espíritos degredados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça 
mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através 
de todas as mutações. Mas, se era grande a sua certeza na existência de Deus, 
muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade 
e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu 
oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se 
pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. (A caminho 
da Luz, Emmanuel, pg. 65)  
 

b) Povo unido, fraterno e solidário, mas exclusivista 
 
Somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, 
antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a 
fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, 
esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, 
exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho; sua 
existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do 
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mundo, das conseqüências nefastas do orgulho e do exclusivismo. (A caminho da 
Luz, Emmanuel, pg. 66)  
 
 
Dentre os exilados de Capela, certo grupo considerável de espíritos se 
caracterizava por um conjunto muito especial de qualidades e defeitos. Unidos 
entre si por fortes vínculos raciais, gostos e costumes, formavam uma sociedade 
extremamente solidária entre os seus membros, idealista e operosa, mas de 
exacerbada vaidade, orgulho impenitente e fanático exclusivismo. Falamos dos 
hebreus, cuja história terrena começa há quarenta séculos. (Áureo, Universo e 
Vida, pg. 106)  
 
 

c) Desenvolvimento intelectual, apetite insaciável de posse e 
poder 

 
Espíritos dotados de grande desenvolvimento intelectual, mas de insaciável 
apetite de posse e de poder, os hebreus opuseram-se tão teimosamente à vitória 
da fraternidade ampla, em seu mundo de origem, que acabaram banidos para a 
Terra, a fim de que, no contato forçado com outros povos e sob o guante de 
amargas experiências, aprendessem as lições do amor e da humildade, do 
desprendimento e da abnegação. (Áureo, Universo e Vida, pg. 106)  
 

d) Seminômade, pobre, monoteísta 
 
Por três mil anos esse povo permaneceu seminômade, vivendo basicamente de 
pastoreio, de agricultura de auto-sustentação e de artesanato, e em contínuos 
combates de sobrevivência com outros povos. Durante esse tempo cresceu em 
número, até abrigar todos os membros espirituais da sua raça, enquanto 
consolidava as suas tradições e o seu culto – o único declarada e 
indisfarçadamente monoteísta de todos os povos antigos.  (Aureo, Universo e 
Vida, pg. 107)  
 
A história do povo de Israel é como um traço de união que liga o Oriente ao 
Ocidente, a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada. Apesar das suas 
desordens e das suas máculas, a despeito desse sombrio exclusivismo que é uma 
das faces do seu caráter, ele tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em 
si, o dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassaram suas vistas, 
preparando a fusão dos povos em uma família universal, debaixo de um mesmo 
Pai e sob uma só Lei. (Léon Dénis, Depois da Morte, pg. 57)  
 
 

e) “Povo eleito” 
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“A individualização mediúnica abriu as portas da espiritualidade para os 
hebreus, permitindo a criação, na Palestina, do clima necessário ao advento do 
Messias, daquele que devia trazer, não mais as "messes" da terra, mas as do 
céu. O Evangelho representou a grande ceifa desses bens celestes, bens 
subjetivos, na seara mediúnica da cultura subjetiva. Isso explica por que o povo 
hebreu podia considerar-se eleito e por que o seu domínio devia estender-se a 
todos os povos. Deus multiplicaria, graças à individualização mediúnica, os filhos 
de Abraão por toda a terra. A simbologia bíblica encontra a sua interpretação 
histórica nos estudos espíritas da evolução humana”. (O Espírito e o tempo, H. 
Pires, pg. 34)  
 
Trata-se, pois, sintetizando o pensamento dos autores antes citados, de um 
povo dotado de grandes qualidades, como alto desenvolvimento intelectual, 
idealistas e operosos, possuidores de fortes vínculos raciais, gostos e costumes, 
além de ser extremamente solidários entre si. 
 
Por outro lado, não escapa ao observador que possuíam também grandes 
deformações, como insaciável apetite de poder e posse material, orgulhosos e 
exclusivistas e exacerbada vaidade. Nenhum dos analistas espirituais citados 
anteriormente, todavia, deixaram de dar destaque a uma sempre presente 
característica hebraica: oposição ferrenha à fraternidade ampla. Cremos que a 
expressão de Emmanuel, na obra “Paulo e Estévão”, pg. 108, resume esta 
característica marcante do povo hebreu: “Afeitos a um regionalismo 
intransigente, os israelitas não toleravam a idéia de confraternização com os 
povos que consideravam bárbaros e gentios.”  
 

História do povo hebreu 
 
 
A Bíblia não é um livro histórico. Não são confiáveis, nos moldes como 
entendemos história científica, os registros bíblicos de datas, de nomes e fatos. 
Na verdade, a história ali narrada é mera arquitetura cultural e intelectual para 
encaixar a intenção real: fixar a grandeza de Javeh e os grandes feitos do seu 
povo eleito, os hebreus. Os dados arqueológicos e os poucos registros de 
historiadores, como Flávio Josefo, nada confirmam relativamente à existência 
das três eras mencionadas pelos livros do Antigo Testamento: a era dos 
Patriarcas, a era de Juízes e a era de Reis. Mas, para o entendimento do livro 
sagrado, forçoso é que anotemos aquelas fases como reais. 
 

Era dos PATRIARCAS 
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O período dos PATRIARCAS abrange cerca de quatro séculos (provavelmente do 
século 20 ao século 16 aC). Mostra Abraão com sua família deixando Ur, na 
Caldéia, em busca de uma nova terra, até se instalar em Canaã.  
 
A era dos Patriarcas, escrita alegoricamente em época bem posterior aos fatos, 
mostra a saga heróica das grandes “matrizes” da raça hebraica – Abraão, Isaac e 
Jacó – assim como seus feitos heróicos. Na simbologia dos filhos de Jacó, as 
estruturas imperecíveis das doze tribos, formada por Manassés, Aser, Naftali,         
Zebulom, Issacar, Gade, Efraim, Dã, Benjamim, Rúben, Simeão e Judá. 
Curiosamente, o filho José, o mais famoso deles, não dá origem a nenhuma 
tribo. Por obra do destino, foi abandonado pelos irmãos, mas, milagrosamente, 
os próprios irmãos foram salvos por ele, quando buscaram o Egito em busca de 
sobrevivência. 
 
De fato, por volta do ano 1750 aC, grassou terrível carestia na região do Oriente 
Médio e a grande família hebraica, simbolizada nos filhos de Jacó, demandam o 
Egito – nação rica e de agricultura bem desenvolvida, buscando sobreviver. 
 
No Egito, muito provavelmente tenham, na chegada, feito aliança com os 
Hicsos, povo que havia assaltado o poder no Egito e chegou a criar dinastias de 
alguns faraós. Era, na verdade, outra raça nômade que também lá se 
estabelecera como invasores, em busca de comida. Vencidos os hicsos, os 
egípcios transformaram os hebreus em escravos, como serviçais da nobreza 
local, em troca da permanência no país. Quatro séculos eles lá permaneceram 
naquela condição. 
 
Por volta de 1300 aC, após um silêncio bíblico de quatrocentos anos – período 
de permanência do povo hebreu na terra dos faraós – Moisés empreende a 
libertação do povo. Toda a epopéia mosaica, da libertação à permanência no 
deserto, até chegar à Terra Prometida, está narrada no Êxodo. 

 
 

Era de JUÍZES 
 
 
 

O perído de JUÍZES começa com a posse da Terra Prometida, após a obra 
libertadora de Moisés, assim como a fixação organizacional do povo e das leis 
por ele fixadas em nome de Javé. Isso se deu, provavelmente, no final do século 
12 aC ou início do século 11. Há estudiosos que fixam a era de Juízes entre 1250 
e 1000 aC. 
 
Moisés, como narrado na Bíblia, foi castigado por Deus, por desobedecer às 
suas ordens, quando precisou retirar água da rocha para dar ao povo no 
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deserto. Seu castigo era não ter a chance de entrar na Terra Prometida. Na 
verdade, Moisés já estava alquebrado e avançado em anos (o livro sagrado fala 
em improváveis 120 anos), de forma que esse castigo de Deus é pura 
simbologia. Transferiu o poder a seu meio irmão Aarão e a Josué, os lideres 
naturais em sua ausência. 
 
Sem o grande líder, Josué deliberou a criação da figura de um “juiz” para cada 
uma das doze tribos. Tendo que conquistar a Terra daqueles que já a ocupavam, 
os juízes eram líderes guerreiros, religiosos e administradores. Muitos deles 
tiveram que se unir para eliminar ou expulsar os filisteus e cananeus, povos da 
região. A era de juízes fixa o início da luta pela unidade hebraica.  
 
Dentre os juízes, os que mais se destacaram por seus feitos heróicos foram: 
Aarão, Josué, Jefté, Gedeão, Sansão e Samuel. 

 
 
 

Era de REIS 
 
 

Ocupada precariamente a região de Canaã pelas doze tribos, os hebreus 
dificilmente conseguiriam manter por muito tempo o domínio territorial, de 
maneira dispersa. A tendência natural foi constituir um reinado, sob o qual a 
nação se mantivesse una e mais fortalecida.  

 

SAUL 
  
 
O período de REIS está narrado nos dois livros de Samuel e se inicia com 
Saul, provavelmente no final do séc. 10° ou início do séc. 9° aC. Tudo, no 
início do reinado, todavia, era bastante precário: não havia estado 
propriamente dito, nem mesmo uma máquina administrativa ou palácio. 
O rei, atormentado com as arremetidas dos filisteus, era mais um 
comandante militar que soberano.  
Saul era da tribo de Benjamim e passou à história como um rei 
atormentado e pouco agradável a Javé, por sua impaciência e falta de 
humildade. Cometeu a grave falta de se auto-proclamar sacerdote e, na 
ânsia de ouvir os conselhos de Samuel, já desencarnado, descumpriu 
uma das determinações de Moisés, no Deuteronômio: solicitou os 
préstimos da pitonisa de Endor para evocá-lo.  
Narra o primeiro livro de Samuel que Davi, criança ainda, célebre por 
apascentar suas ovelhas com a música de sua lira, acalmava Saul, 
cantando e tocando na casa real. 
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DAVI 
 
 
DAVI, da tribo de Judá, tem o seu perfil cuidadosamente moldado pelo 
texto bíblico como um jovem valente e corajoso (venceu o gigante 
filisteu, Golias) e sensível no trato com suas ovelhas. Praticava a música e 
a poesia, além de ser magnânimo com o rei Saul, acalmando-o nos seus 
momentos de perturbação e ansiedades. Ainda criança, foi ungido rei de 
Judá, em Hebron, pelo sacerdote Samuel.  
 
É apresentado como homem de Deus, pastor fiel, valente, líder do povo, 
temido pelas forças inimigas, amável, ilustre, humano, impulsivo e 
generoso. Figura emblemática, é apresentado como “modelo” de 
homem, de governante e de representante de Jahveh. O único capaz de 
aglutinar o povo ao seu redor. 
Reinou por 40 anos e, apesar de seus graves crimes, sua linhagem 
acomoda os principais nomes judaicos, inclusive o de Jesus, o Messias. 
 
Como um rei de visão larga de estado, cumpriu ações políticas 
importantes, como:  

 
a) Decidir-se pela vinda da “Arca da Aliança” para Jerusalém, a capital do 

reino. Arca da Aliança, como sabemos, possui forte simbolismo entre 
os judeus: objetos sagrados, como as tábuas recebidas por Moisés no 
Sinai, os candelabros com cabeça de querubins, representando a 
perpétua proteção de Deus, fiel à aliança com seu povo, desde que 
ele se mantivesse também fiel à sua vontade. 

b) Reorganizar as tribos, dando-lhes autonomia (por meio de 
assembléias locais, restaurando figuras semelhantes aos antigos 
juízes regionais); 

c) Aliviar a carga tributária dos pobres; 
d) Nomear dois sacerdotes: um cananeu (Sadoc) para agradar os      

povos submetidos e outro das tribos (Abiatar) para agradar os      
israelitas; com isso, recebeu apoio irrestrito das massas. 
 

 

SALOMÃO 
 
 

Filho de Davi com Betsebah (ou Betsabah), herdou de seu pai um reino 
próspero, pacífico e poderoso. Foi ensinado quanto ao seu relacionamento 
com Deus e com seus inimigos. Pediu sabedoria a Deus e ela se manifestou 
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sob a forma de grande produção literária. Escreveu 3000 provérbios, 1005 
cânticos e tratados sobre botânica e zoologia. 
 
A Bíblia o apresenta como o homem mais sábio de seu tempo, ficando 
célebre a passagem das duas mães que reclamavam a mesma criança. 
Salomão mandou vir a espada real e ordenou que a criança fosse dividida ao 
meio. A verdadeira mãe, em prantos e gritos, pediu ao rei mantivesse-a 
inteira e Salomão ordenou, então, lhe fosse entregue o filho, identificando 
em sua atitude a veracidade do seu pedido. 
 
Um dos atos de governo mais famosos do terceiro reinado foi a construção 
do Templo de Jerusalém. Ampliando a arrecadação de impostos, Salomão 
tornou-se o rei mais rico da Região e, para agradar a Deus, em 10 anos, 
erigiu um templo a Javeh de grandes proporções: 
a) Possuía uma estrutura retangular, com 500 m de comprimento por 300 

de largura. 
b) Situava-se no Monte Moriá, leste da cidade de Jerusalém, tendo 

empregado na sua construção, 300 mil judeus, 150 mil estrangeiros, 70 
mil trabalhadores, 80 cortadores de pedras e 3600 capatazes. 

c) Era ricamente adornado de motivos em ouro e tapeçarias raras. 
 
 

DIVISÃO DO REINO 
 

 
Simbolicamente, os três reinados – de Saul, Davi e Salomão – tiveram a mesma 
duração: 40 anos. Na sucessão de Salomão, as lideranças políticas não se 
entenderam e a nação foi dividia em duas: o reino do norte, denominado 
“Israel”, aglutinando dez tribos; o reino do sul, sob o nome de “Judá”, formado 
pelas tribos de Benjamim e Judá. O ano histórico aproximado: 930 aC. 
 
O reino do norte – Israel – fixou inicialmente a sede do governo em Siquém, 
mudando depois a capital para Samaria. Teve nove diferentes dinastias, 
integradas, segundo o livro de Reis, por governantes ímpios e idólatras. Foram 
dezenove reis em cerca de 200 anos de duração, entre 930 e 722 aC. O último 
rei de Israel foi Joaquim, levado cativo para a Assíria, pelo general assírio 
Salmanezer. 
 
O reino do sul, Judá, tinha sua capital em Jerusalém. Durou 359 anos, tendo 
caído em poder de Nabucodonozor, imperador da Babilônia, em 587 aC. 
Dezenove reis e uma rainha (Atalia) governaram o reino do sul, tendo alternado 
bons e maus governantes. 
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A divisão do reino trouxe conseqüências dramáticas para os hebreus, 
redundando no enfraquecimento da defesa territorial: 

a) 721 aC: Israel é conquistado pelos assírios de Sargão II 
b) 586 aC: Judá é conquistado por Nabucodonosor da Babilônia 
c) 539 aC: Ciro I da Pérsia conquista a Babilônia e liberta os hebreus. O 

Estado hebraico torna-se uma província persa 
d) 63 aC: Roma domina a Judéia e em 70 dC Jerusalém foi destruída e o 

povo disperso pelo mundo. 
              

 

A idolatria 
 
 
Até Salomão a nação se manteve firme e fiel a Javeh. Mas, com a divisão, 
alianças políticas com outros povos e acordos diplomáticos e comerciais foram 
acontecendo e, com isso, também os interesses e costumes religiosos se 
misturaram. Assim é que a idolatria, dentro de muito pouco tempo, grassou no 
reino do Norte e, em menor medida, também no do Sul, despertando a ira de 
Javeh pela voz de muitos profetas. 
 
A idolatria sempre rondou os territórios hebraicos, desde a adoração ao bezerro 
de ouro, no deserto, quando Moisés se encontrava no Monte Sinai recebendo 
as tábuas da lei. Assim, aqui e ali, a Bíblia assinala a presença de deuses 
estrangeiros entre os hebreus, como os abaixo citados: 
 

a) BAAL - deus supremo, adorado pelos sumérios, babilônios, fenícios e 
filisteus. Era o deus do poder e da fertilidade masculina. As colheitas, a 
riqueza, a felicidade estavam a ele submetidas. Foi adorado pelos 
hebreus nos tempos do rei Acab e recebeu os impropérios e ameaças do 
profeta Elias. 

b) ASHERAH – deusa da fertilidade feminina, fecundada por Baal. Simboliza 
a Terra-mãe, geradora de abundância. Também foi adorada pelos 
hebreus nos tempos do rei Acab. 

c) MOLOCH – Deus cananita e fenício. Cruel e violento, exigia o sacrifício de 
crianças. Orgias sexuais determinavam as cerimônias em sua honra.  

d) BEZERRO DE OURO – deus egípcio (Boi Ápis), adorado pelos hebreus no 
deserto, quando Moisés subira ao Monte para receber os 10 
Mandamentos. Foi feito com o ouro dos brincos e pingentes das 
mulheres.  
 

 

Algumas características da Organização político-religiosa  
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A interpretação da Torah de Moisés e dos livros proféticos nunca foi 
unanimidade entre os hebreus e seus descendentes, os judeus. Havia muitas 
seitas que se achavam proprietárias das mais legítimas interpretações dos 
escritos, gerando entre elas dissenções e desentendimentos, exclusões e 
desarmonias de convivência. As rivalidades ideológicas eram permanentes. 

 
Ao lado de muitas outras, menos expressivas, existiam quatro grandes seitas: 
 

Fariseus: 
Consideravam-se mais puros, pelo rigor da observância das prescrições. Não se 
misturavam.  
 

Saduceus: 
Eram mais interesseiros. Não acreditando na imortalidade, cuidavam de manter 
as benesses materiais oriundas do Templo. 
 

Essênios: 
Costumes brandos e virtudes austeras. Pacíficos e moralistas, dedicavam-se a 
uma vida espiritual intensa. Viviam afastados das cidades, em cavernas ou na 
simplicidade do campo, reclusos, vida monástica e celibatária. Guardavam os 
segredos da interpretação alegórica dos escritos (a cabala mosaica), transferidos 
de geração a geração, oralmente. 
 

Nazarenos: 
Os nazarenos guardavam a castidade como ideal, abstinência de álcool e vida 
moderada, como forma de aguardar o Messias. Formavam, ao lado dos 
essênios, as seitas que cultivavam o ascetismo e o rigor da prática religiosa 
estabelecida por Moisés.  
 

Problemas sociais: 
 
Ao lado das diferenças religiosas, havia também problemas sociais intensos, 
fazendo com que a convivência entre eles fosse por vezes dolorosa e difícil. Por 
exemplo: os habitantes da Judéia desprezavam os galileus; os galileus, por sua 
vez, criticavam os judeus pelas minúcias; os habitantes da região de Samaria 
eram considerados heréticos porque só aceitavam Moisés (Torah). Os essênios 
se isolavam em nome de uma vida julgada mais digna e pura. 
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AULA 06 

Moisés 
 
 
 
 
 
Moisés é o fio condutor do Antigo Testamento. Acima da figura lendária criada 
pelos registros bíblicos, ou dos feitos miraculosos a ele atribuídos, a visão 
espírita da Bíblia se concentra no significado da missão e do resultado por ele 
provocado, em termos evolutivos para a humanidade. Por meio dele, naqueles 
tempos remotos, teve o mérito de ser o agente do Alto para restabelecer o 
conceito do Deus único e os princípios de justiça, dádivas de repercussões 
permanentes entre os degredados do Planeta. 
 
Alguns romances mediúnicos – como “O faraó Mernephtah”, de autoria do 
Conde J. W. Rochester, pela mediunidade de Wera Krijanoswsky, e a trilogia 
bem recente psicografada por Roger Bottini Paranhos, denominada 
“Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito”, “Moisés, o libertador de 
Israel” e “Moisés, em busca da Terra Prometida”, nos trazem a informação de 
que Moisés era filho da princesa egípcia Thermutis com um hebreu, chamado 
Amram. E que suas concepções monoteístas da divindade, universal e suprema, 
foram bebidas junto a Akhenaton, o faraó espiritualista, que desejou implantar 
no Egito, cem anos antes de Moisés, por volta do século 13 aC, a concepção do 
deus único, “Aton”, senhor do Universo e da luz, visto sob a forma de um sol 
resplandecente. 
 
As idéias de que Moisés era egípcio e influenciado por Akhenaton também são 
sustentadas por estudiosos e historiadores, como Arnold Toynbee, Ahmed 
Osman e até mesmo por Freud, grande pesquisador da mente humana.  
 
Eis como se expressa Ahmed Osman, no seu livro “Moisés e Akhenaton - A 
História Secreta do Egito no Tempo do Êxodo”: “Durante seu reinado, o faraó 
Akhenaton aboliu o complexo panteão religioso do antigo Egito e estabeleceu 
um único Deus, Aton, que não possuía imagem nem forma. Observando uma 
notável similaridade entre a religião visionária desse herético faraó e os 
ensinamentos de Moisés, Sigmund Freud foi o primeiro a argumentar que 
Moisés era, na verdade, egípcio”. 
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Continua Ahmed Osman, na mesma obra: “Aton é o princípio divino invisível, 
intangível e onipresente, nada pode existir sem ele. Pode revelar o que está 
oculto, é o núcleo da força criadora que se manifesta sob inúmeras formas, 
iluminando ao mesmo tempo o mundo dos vivos e dos mortos. Sua 
representação é o disco solar, sem rosto, que a todos ilumina”.  
 
Em “A Humanidade e a Mãe-Terra”, 2a. edição, cap. 12, p. 133/135, Arnold 
Toynbee complementa: “O monoteísmo de Akhenaton é ecumenismo expresso 
em simbolismo religioso. Ele imaginou Aton não como um deus local, mas como 
o senhor de todo o universo, e representou a ubiqüidade de Aton construindo-
lhe templos na Síria e na Núbia, bem como no Egito”. 
 
Arnold Toynbee continua, na mesma obra: “Os registros egípcios não atestam a 
historicidade de Moisés. Pelo menos dois egípcios chamados Moisés aparecem 
nos registros egípcios do século XIII a.C. Com essa forma, o nome parece ser uma 
abreviação de um nome teofônico composto, terminando em “mose” ou 
“messe”, no qual o primeiro dos dois componentes é nome de um deus. Ahmose 
(Amósis), Tuthmose (Tutmés), Remesse (Ramsés) são exemplos familiares. 
Segundo a tradição israelita, Moisés foi educado no Egito e era monoteísta. Se 
houver alguma substância nessa tradição, a forma completa mais provável do 
nome de Moisés seria Aton-Mose, de vez que a adoração de Aton é o único culto 
monoteísta de que há registro na história do Egito”. (A Humanidade e a Mãe-
Terra, 2a. edição, cap. 14, p. 146 - 148)  
 
Tais idéias são também facilmente encontradas em sites, na Internet, como as 
de Fernando Guedes de Mello, no artigo “A invenção de Deus”, onde afirma:  
“No nosso ensaio “A evolução de Deus”, constante do NPT (Novo Paradigma em 
Teologia), procuramos mostrar como as inovações teológicas do faraó 
Akhenaton podem ter influenciado a nascente religião israelita, já que seu 
reinado precede de poucos anos o movimento emigratório do Êxodo, liderado 
por Moisés. Lá aventávamos a hipótese de que o próprio Moisés poderia ter sido 
um sacerdote de Aton e que, por isso mesmo, tenha sido perseguido 
pelo establishment religioso da época, tal como nos sugerem as narrativas do 
livro do Êxodo. Nossas conclusões foram fruto não só de pesquisa bíblica, mas 
também de estudos históricos, ao lado de uma boa dose de intuição que 
juntasse as peças do quebra-cabeça”. 
 
No mesmo artigo, continua Fernando Guedes de Mello: “Mose” ou “messe” no 
final dos nomes compostos, cujo início era o nome de alguma divindade, sugeria 
tratar-se de um fiel seguidor – ou talvez mesmo um sacerdote – consagrado à 
divindade assim referida. Corresponderia mais ou menos ao costume cristão de 
batizar os  recém-nascidos com o nome de santos. Só que no nome de Moisés 
falta a referência à divindade, o que parece indicar tratar-se de um culto mal 
visto pelo establishment religioso egípcio, mui provavelmente o culto a Aton. 
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Assim, a explicação dada pela teologia tradicional de que o nome Moisés 
significaria “salvo das águas”, em hebraico, cai por terra; mesmo porque a filha 
do faraó que o teria recolhido do rio e lhe dado o nome não falava hebraico... 
(Ex.2,9-10), É, portanto, um nome tipicamente egípcio. A estória de Moisés 
recém-nascido apenas repete um episódio comum à infância dos legendários 
deuses e heróis da Antigüidade, como ele também salvos providencialmente das 
águas.” 
 
De fato, há muitas sinalizações que aproximam Moisés do faraó monoteísta: ele  
nasceu e viveu não muito tempo depois de Akhenaton, no reinado de Ramsés II, 
quando o Egito vivia ainda o intenso embate religioso entre a infantilidade dos 
múltiplos deuses, de interesse da nobreza e do sacerdócio egípcios, e a 
proposta de Aton, único e universal. 
 
Não é difícil admitir que Moisés, na qualidade de nobre egípcio, tinha pleno 
acesso e até mesmo poderá ter assumido funções sacerdotais ou de estado, 
junto ao faraó. Por isso, era autoridade capaz de dar a dimensão a Javeh de 
Deus universal, numa ressurreição de Aton, ampliando o espectro do deus tribal 
de Abraão.  
 
Outro fator que aproxima Moisés do monoteísmo de Akhenaton é a mística 
iniciática gravada na CABALA, grandemente compatível com as concepções do 
monoteísmo de Akhenaton. Estão ali, na Cabala mosaica, muitas designações e 
atributos de Deus, quase cópias das designações e atributos que Akhenaton 
defendia. Segundo a cabala, algumas delas nem sequer podiam ser 
pronunciadas por quem não detinha autoridade e poder entre o povo para isso, 
em nome do respeito que o conceito representava. O Deus de Moisés, venerado 
pelos iniciáticos da cabala, não era apenas o irado Javeh, o terrível deus dos 
exércitos, que castiga e amaldiçoa os desobedientes às suas ordens, como pode 
ser observado pelas seguintes designações: 
 

DESIGNAÇÕES DE DEUS, NA CABALA HEBRAICA DE MOISÉS 
 

 
AHeIeH 

 

 
Sou o que sou - Eu supremo e absoluto  
 

 
ADoNaI 

 

 
Senhor (rei dos Exércitos)  
 

 
AL ou EL 

 

 
O todo poderoso  
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Eloim (ou Alhim) 

 

 
O Criador de tudo  
 

 
IEVE ou TseBAOTh  

 

 
A LEI que rege o mundo 

 
Alhim TseBAOh 

 

 
Suprema potência  
 

 
ShaDaI 

 

 
A divina providência  
 

 
IaH 

 

 
O princípio de todos os seres  
 

 
IEVE ou IeHOaH 

 

 
O ente que foi, é e será  
 

 
ALOaH ou Eloah 

 

 
Inteligência e Vida  
 

  
 
Os autores espirituais, Emmanuel e Áureo, que muito respeitamos, nos 
apresenta Moisés como “o maior estadista que o mundo já conheceu” (Áureo, 
em Universo e Vida, VI, pg. 106), “mensageiro do Divino Mestre e médium 
extraordinário (Emmanuel). Para dar uma dimensão da mediunidade de Moisés, 
Áureo afirma que ele recebeu diretamente de emissários do Cristo, sem 
intermediários, a primeira revelação – os dez mandamentos. 
 
De fato, à luz dos textos de Áureo e Emmanuel, Moisés surge com a capacidade 
fantástica de manter em torno de si todos os poderes: legislar, administrar e 
julgar. Nessa tríplice dimensão de poder, muitas vezes conduzida com crueldade 
e violência, conseguiu feitos notáveis, como: 

a. conferir a Javeh um perfil de Deus único e poderoso, acima do Deus tribal 
de Abraão; 

b. traçar normas e proibições capazes de dar unidade e identidade a um 
povo pobre e escravizado, além de assegurar a sobrevivência da raça;  

c. tanger o povo no deserto, ao invés de marchar diretamente para a 
sonhada Canaã, de modo a substituir as gerações ainda eivadas do 
politeísmo egípcio e educar as novas, a fim de conservar a fé monoteísta. 

 



46 
 

"Quinhentos anos ficaram os hebreus nas terras do Egito, até que Moisés, no 
século XII aC, depois de adquirir, sob a proteção de Termútis, todos os 
conhecimentos técnicos dos egípcios e toda a ciência iniciática do Faraó e dos 
grandes sacerdotes, se pôs à frente do povo israelita e o conduziu à liberdade. 
Sendo, porém, como realmente foi, o maior estadista que o mundo conheceu, ao 
invés de marchar diretamente para a sonhada Canaã, manteve no deserto todo 
o povo, sob o seu comando, durante quarenta anos, a fim de substituir as 
gerações, educar as gerações novas, consolidar a fé monoteísta e estabelecer 
uma legislação capaz de assegurar para sempre a sobrevivência da raça. (Áureo, 
Universo e Vida, pg. 107)  
 
"Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas 
características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário 
dos judeus e da Humanidade pudesse ouvir o espírito de Deus. Estais, porém, 
habilitados a compreender que a Lei, ou a base da Lei (os Dez Mandamentos), 
foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. 
Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as 
características da época em que se verificou sua grande tarefa. Com expressões 
diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas 
obrigações, em face da Humanidade ignorante e materialista." (Emmanuel, A 
caminho da Luz, VII).  
 
Como médium, além da capacidade única de intermediar a recepção dos Dez 
Mandamentos, organizou o “corpo mediúnico” do povo (Os 70 anciões) e as 
regras das evocações. Doze séculos antes da chegada de Jesus, teve a antevisão 
da vinda de um “Profeta” como ele (o MESSIAS, segundo os exegetas), 
conforme se pode constatar da passagem de João (5, 46), fazendo menção ao 
Deuteronômio (18, 15):  

a) João 5, 46: Se vocês acreditassem em mim, porque foi a respeito de mim 
que Moisés escreveu.  

b) Deuteronômio 18, 15: Javeh, seu Deus, fará surgir, dentre seus irmãos, 
um profeta como eu em seu meio e todos o ouvirão.  

 

Missão de Moisés 
 
Emmanuel nos abre o entendimento da missão perene de Moisés: de um lado a 
simplificação das fórmulas iniciáticas, de modo a ser compreensíveis pelo povo; 
de outro, o início da construção da mais elevada ciência religiosa de todos os 
tempos, como se pode observar nos textos abaixo: 
 
“O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus, com 
respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas, para compreensão geral do 
povo; a missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes 
lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de 
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todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro 
a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a 
luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo”. (Emmanuel, A 
Caminho da Luz, VII, pg. 69)  
 
Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então 
concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da Terra da Promissão. 
Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e 
companheiros maravilhados. Antes de abandonar as lutas da Terra, na extática 
visão da Terra Prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no 
Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os 
tempos, para as coletividades porvindouras. (Emmanuel, A Caminho da Luz, pg. 
66/7)  
 

Os dez mandamentos 
 
Concluindo estas breves considerações sobre Moisés, não se pode deixar de 
registrar o significado dos Dez Mandamentos, na visão de Áureo, em Universo e 
Vida, pgs 107 e 148, como código de justiça e a consolidação do “início da 
construção da mais elevada ciência religiosa” de todos os tempos: 
 

a) Os 10 mandamentos, de procedência crística, são a grande e sólida base 
sobre a qual se ergueram as fundações da civilização do Espírito, ainda 
hoje em construção. Áureo (Universo e Vida, X, pg. 148); 

b) Os 10 mandamentos são até hoje os fundamentos por excelência da mais 
alta filosofia moral de toda a humanidade. Áureo (Universo e Vida, VI, pg. 
107); 

c) O Decálogo foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida, 
sem intermediários, aos homens terrenos, por espíritos angélicos, em 
nome e por ordem do Cristo. Áureo (Universo e Vida, X, pg. 148); 

d) A Corte celeste se fez presente na Terra, trazendo ao chão planetário, a 
impregnação de vibrações excelsas, tão poderosas e sublimes, que 
ficaram para sempre em nosso solo e em nosso ar, como selo de forças 
vivas, a garantir sustentação magnética à marcha evolutiva da 
humanidade. Áureo (Universo e Vida, X, pg. 148); 

e) Ele foi a sagrada Carta de Justiça, do mesmo modo que o Evangelho de 
Jesus viria a ser a soberana mensagem do Amor divino. Áureo (Universo e 
Vida, X, pg. 148). 
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AULA 07 

O Profetismo judaico 
 
 
 
 
 

Características do mediunismo profético 
 
 
Como vimos no segundo encontro do curso – Horizontes da mediunidade – a 
experiência humana no campo das relações com os espíritos acompanhou de 
maneira quase idêntica os ciclos ou horizontes da evolução do próprio homem: 
 

a) Horizonte primitivo ou tribal 
b) Horizonte agrícola 
c) Horizonte civilizado 
d) Horizonte profético 
e) Horizonte espiritual 

 
O mundo bíblico e seus personagens estão profundamente inseridos no 
horizonte profético. Então, para entender com mais facilidade o profetismo 
judaico, precisamos antes estar seguros das características do que 
genericamente chamamos de “horizonte profético”. Para isso, servimo-nos 
novamente dos conceitos e teses defendidos por Herculano Pires, na sua obra 
“O Espírito e o Tempo”. Afirma-nos ele, à pg 30 da obra citada, que o fenômeno 
da “invidualização do intermediário” e, consequentemente, de sua maior 
liberdade perante os acontecimentos, são fatores dos mais importantes para 
identificar o chamado horizonte profético: 
 
“O horizonte profético, que assinala o avanço da humanidade além do horizonte 
civilizado, é o mundo da individualização. Assim como a criança, ao tomar 
consciência de si mesma, após a primeira infância, mostra-se encantada com a 
possibilidade de se dirigir sozinha e fazer o que quer, assim também o homem-
gregário, resultante natural da evolução do homem-tribal, encanta-se com as 
possibilidades da individualização. Nada mais justo, portanto, a constatação dos 
excessos e abusos que caracterizam o indivíduo greco-romano e o profeta 
hebraico. Eles manejam um instrumento novo, uma nova máquina, e se 
embriagam na liberdade recém-adquirida”. 
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“Liberdade é a conseqüência mais imediata do horizonte profético, pois a 
individualização representa a libertação do rebanho. O homem que se 
individualiza aprende a pensar por si mesmo, a escolher, a julgar, não se 
submetendo mais aos moldes coletivos. Ao mesmo tempo, liberta-se dos 
instintos, da força absorvente das necessidades da espécie, que o escravizaram 
no gregarismo. A capacidade de abstração mental libertou-o do concreto, da 
sujeição à matéria. A capacidade de formulação de juízos éticos, jurídicos e 
religiosos, transformou-o em juiz da tradição, do meio social e de si mesmo. O 
poder de racionalização o erigiu em senhor da sociedade e da natureza. 
Descobrindo o seu próprio poder, e conquistando a habilidade de manobrá-lo a 
seu talante, o homem civilizado eleva-se ao plano do profetismo. Já não é 
apenas uma ovelha do rebanho humano. É alguém que ergueu a sua cabeça 
sobre a turba e viu-se capaz de julgá-la”.  
 
“A liberdade de ver, analisar e de julgar – surgidas e ampliadas no Horizonte 
Profético – explica o aparecimento, no mundo, que se estende mais ou menos do 
século nono ao terceiro antes de Cristo, das grandes individualidades de sábios, 
místicos, poetas e profetas, numa vasta área de grande desenvolvimento da 
civilização. Murphy entende que essa área abrange o chamado Fértil Crescente, 
que vai da Grécia ao Egito, passando pela Palestina e pela Mesopotâmia, até a 
índia e a China. Nos limites de tempo e espaço assim configurados, vemos 
brilharem a filosofia grega, o profetismo hebraico, o misticismo hindu e o 
moralismo chinês. Atrás deles, como pano de fundo, estão o patriarcalismo 
mesopotâmico, o sacerdotismo egípcio e o magismo persa”. (O Espírito e o 
tempo, H. Pires, pg. 30)  
 
A individualização e a liberdade, verificadas no Horizonte Profético, implicam 
em vários ganhos de qualidade para o intermediário, quando comparado com o 
de horizontes mais rudimentares. Assim, os profetas bíblicos avançaram em 
relação a outros intermediários de outros povos, nos seguintes aspectos: 

a) Aprenderam a pensar por si mesmos;  
b) Demonstraram capacidade de escolher e julgar, portanto, detentores de 

maior consciência do fenômeno da intermediação;  
c) Adquiriram maior abstração mental e ensaiaram emitir juízos éticos, 

jurídicos e religiosos, com determinação e autoridade. 
 
 

O profetismo entre os hebreus 
 

Entre os povos ditos antigos, os hebreus e, posteriormente, os judeus, se 
destacaram de maneira única em relação ao fenômeno das manifestações 
espirituais. Em comparação com outros povos, o fenômeno espírita campeou 
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entre eles de forma abundante e com mais intensidade, além de características 
como maior consciência e maior qualidade entre intermediários e espíritos. 
Tendo a religião como um dos eixos da vida do povo, o fenômeno espírita ali 
esteve presente de maneira habitual, norteando os comportamentos e as 
relações, desde as mais importantes, como aquelas que a Torah estabelecia 
para com Deus, até as mais corriqueiras do dia a dia. Servimo-nos, mais uma vez 
das conceituações de Herculano Pires, na obra citada, pg. 31-32: 
 
“Os motivos da culminância do horizonte profético entre os hebreus, segundo 
nos parecem, e considerando-se a hereditariedade histórica já apontada, podem 
ser assim discriminados:  
1.°) Aceitação popular do monoteísmo, pela primeira vez na história, e 
conseqüente individualização da idéia de Deus;  
2.°) Acentuação dos atributos éticos de Deus;  
3.°) Estabelecimento de ligações diretas do Deus individual com o indivíduo 
humano; no caso, o profeta.  
Essas mesmas razões farão do profeta hebreu um indivíduo tridimensional, de 
individualização mais poderosa que o indivíduo grego e o seu herdeiro romano: 
o indivíduo social, o indivíduo mediúnico e o indivíduo espiritual”. 
 
E conclui Herculano Pires: 
 
“A aceitação do monoteísmo por todo um povo, acorrida pela primeira vez na 
história, quando os hebreus, após a relutância inevitável, admitiram que o deus 
familiar de Abrão, Isaac e Jacó era o Ser Supremo, assinala o advento do 
horizonte profético. Desse momento em diante, os médiuns antigos adquiriram 
uma nova dimensão, e por isso mesmo uma nova qualidade. Não eram mais os 
instrumentos submissos de espíritos dominadores, como o de Piton, a serpente 
délfica, possível representação alegórica de um antigo tirano, e não caíam mais 
nos transes inconscientes. Pelo contrário, instrumentos conscientes de um Deus 
universal, supremo, racional, passaram a falar como intérpretes e não como 
simples aparelhos de transmissão de mensagens vocais. A nova qualidade que 
adquiriram foi a dignidade individual”. (O Espírito e o tempo, H. Pires, pg. 31)  
 
“A concomitância dos horizontes agrícola, civilizado e profético, no mundo 
hebraico, proporciona as condições necessárias ao aparecimento do horizonte 
espiritual. Essa a razão histórica e psicológica do imenso poder do Cristianismo, 
transformador e renovador do mundo. Nenhuma das religiões orientais que 
invadiram o mundo greco-romano, como nenhuma das correntes filosóficas do 
helenismo, trazia consigo essa perspectiva nova, que oferecia ao homem a 
ampliação do seu poder conceptual, permitindo-lhe enxergar além dos 
horizontes que circundavam o mundo agrário, o mundo civilizado e o próprio 
mundo profético”. (O Espírito e o tempo, H. Pires, pg. 32)  
 



51 
 

 

Profetismo: um fenômeno global entre os séculos 6º e 3º aC 
 
Moisés, como médium, foi um ícone muito além do seu tempo, porque, já no 
século XII aC, demonstrava toda a riqueza do mediunismo profético, que só veio 
a eclodir, de maneira mais ampla, a partir do século IX aC, com Elias, o símbolo 
dos grandes profetas hebraicos (que, por sinal, é o mesmo Moisés 
reencarnado). Mas, como fenômeno global, alcançando, além dos hebreus, 
todas as outras grandes civilizações, o profetismo prosperou entre os séculos 6º 
e 3º aC. De fato, naqueles séculos históricos, a misericórdia do Pai fez descer à 
Terra, nas diversas civilizações que aqui floresceram, veneráveis sábios na 
China, na Índia, na Pérsia, na Grécia e em Roma – todos, segundo Emmanuel e 
Áureo, emissários do Cristo e preparadores dos seus caminhos. 
 

Na Pérsia: Zoroastro ou Zaratrusta 
 

Zoroastro ou Zaratrusta nasceu em 630 aC, em Báctria - Pérsia (região atual do 
Afeganistão, Paquistão e noroeste da Índia) e morreu em 553 aC, em Corasmia 
(região dos atuais Uzbequistão e Turcomenistão). Seus principais 
mandamentos:  

a) falar a verdade;  
b) cumprir com o prometido e manter-se livre das dívidas. 

 
“Zaratrusta ensinava na Pérsia a unidade divina e a fraternidade humana, a 
resistência ao mal e a vitória final do bem. Retratou a luta pela evolução no 
trabalho criador de Ormuzd e na sombria oposição de Arimã; falou dos poderes 
trevosos de Azidaaka e que Keresaspa o venceria  e Saochzant renovaria todas 
as coisas” (Áureo, Universo e Vida, X, 149)  
 
 

Na China: Lao Tsé e Confúcio 
 
 
“604 anos antes de nossa era, o excelso Lao-Tsé nascia na corte dos Tcheu. Sua 
nobre pregação, feita de ascetismo e de esperança, dirigia-se sempre ao ideal da 
harmonia perfeita, filha do amor universal e da verdade simples” (Áureo, 
Universo e Vida, X, 149)  
 
Os pensamentos e máximas de Lao Tsé revelam sua identidade espiritual. 
Alguns exemplos: 

 Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é 
verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si 
próprio é verdadeiro poder." 
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 “Seja humilde, e permanecerás íntegro. 
Curva-te, e permanecerás ereto. 
Esvazia-te, e permanecerás repleto. 
Gasta-te, e permanecerás novo”. 

 "Use a sua luz, mas diminua o brilho dela."  

 "A bondade em palavras cria confiança; a bondade em pensamento 
cria profundidade; a bondade em dádiva cria amor."  

 "A libertação do desejo conduz à paz interior."  

 "Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para 
ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias."  

 

Confúcio 
 
“Pouco mais tarde, o generoso Confúcio, nascido no ano 551 aC, reforçava no 
espírito de seu povo o apreço pela pureza dos costumes e o respeito aos 
antepassados, num mundo que devia ser regido pelas leis morais” (Áureo, 
Universo e Vida, X, 149) 
 
Alguns enunciados da filosofia de Confúcio: 
 

 A principal idéia do Confucionismo é a busca do Tao (caminho 
superior), em cujo percurso é possível ter uma vida equilibrada e boa. 

 Através do Tao os seres humanos podem viver, mantendo o equilíbrio 
entre as vontades materiais (prazeres, bens, objetos, desejos) e as do 
céu.  

 Os valores mais importantes do Tao: disciplina, estudo, consciência 
política, trabalho e respeito aos valores morais.  

 
 

Sidartha Gautama (Buda) 
 
Os hindus se caraterizaram por forte misticismo, bem como aprofundadas 
experiências no campo do mediunismo magnético e do domínio das forças da 
natureza. Talvez tenham sido os hindus os que mais influenciaram os demais 
povos naquelas práticas iniciáticas. Temos notícia, por exemplo, de que Moisés, 
antes de sua missão libertadora, teria buscado na Índia o desenvolvimento de 
suas capacidades magnéticas, conforme nos sugere o livro Moisés, o Libertador 
de Israel, de autoria do espírito Hermes, psicografia de Roger Bottini Paranhos, 
Editora do Conhecimento, em 2004. São também reiteradas as informações de 
que os sacerdotes egípcios lá buscavam o aprimoramento de suas faculdades. 
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Apesar disso, lá também havia muitas desigualdades sociais, fazendo com que a 
misericórdia do Pai para lá enviasse um espírito de escol, Buda, conforme nos 
noticia Áureo, em Universo e Vida, no cap. X, pg. 149: 
 “Condoído diante de tão predatória indigência moral (as castas e os privilégios 
sacerdotais), o Cristo fez nascer na casa principesca dos Sáquias, o grande 
Sidarta, que, assumindo a condição de Buda, buscou reacender, nas plagas do 
Oriente, as luzes eternas da piedade e da justiça” . 
 
Sidartha Gautama (Buda), príncipe do Nepal, nasceu em Lumbini, 
provavelmente no ano de 563 aC e faleceu em 483 aC, em Kushinagar, Índia. 
Sua influencia foi tão notória que sua filosofia baseada na piedade e na justiça, 
foi considerada uma “religião” (budismo).  
 
Alguns dos princípios defendidos pelo Budismo: 

 Não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no 
momento presente.  

 A pessoa que protege sua mente da cobiça e da raiva desfruta da 
verdadeira e duradoura paz.  

 Fazer o bem, abster-se do mal e limpar seus pensamentos, são os 
mandamentos de todo iluminado.  

 Dominar-se a si próprio é vitória muito maior do que vencer a milhares 
em uma batalha.  

 
 

Os filósofos Sócrates e Platão 
 
 
Menos de um século depois de Buda, na Índia, floresce na Grécia e, 
posteriormente, em Roma uma gama de filósofos, com destaque – em nosso 
foco no presente estudo – para Sócrates e Platão, apontados por Kardec como 
os precursores das ideias cristãs e do próprio Espiritismo. Os enunciados da 
filosofia grega e romana marcarão a humanidade em todos os tempos, como 
conquistas de conhecimento da vida e das nossas relações, bem como avanços 
extraordinários nos mais diversos campos da alma, das relações com a 
divindade, da ética e dos costumes. 
 
Mencionemos apenas Sócrates, que viveu entre 469 e 399 aC e Platão, entre 
428 e 347 aC. A temática socrático-platônica possui conteúdos que estão muitos 
séculos à frente da humanidade de seu tempo. Alguns exemplos de temas 
registrados por Platão em suas obras, atribuídos em sua maioria a Sócrates, seu 
mestre: 

a) Deus e deuses 
b) Alma e corpo 
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c) Daimons (espíritos) e homens 
d) Auto-conhecimento 
e) Virtude 
f) Sabedoria 
g) Ética 
h) Certo e errado 
i) Religião 

 
Eis como Áureo, em Universo e Vida, X, pg. 150/51 nos apresenta Sócrates: 
“De 469 a 399 aC, o vulto exponencial de Sócrates domina a cena humana. Ele 
afirma que o conhecimento é possível e que seu objetivo supremo é a própria 
alma. “Conhece-te a ti mesmo”, repetia. Partindo da “douta ignorância”, que 
sabe nada saber, usava sempre o diálogo para fazer com que seus interlocutores 
chegassem por si mesmos a todas as conclusões”.  
 
Expressões atribuídas a Sócrates, consagradoras de sua sabedoria e visão: 

 Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolvermos 
em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. 

 Não penses mal dos que procedem mal; pensa somente que estão 
equivocados. 

 Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. 

 Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. 

 Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. 

 Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. 

 Só sei que nada sei. 

 Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. 

 Há sabedoria em não pensares que sabe o que não sabes. 
 
Platão, discípulo de Sócrates, anotava todos os pensamentos do Mestre. O que 
sabemos de Sócrates, devemos a Platão que, naturalmente, inseriu também sua 
própria maneira de pensar em torno de todos os assuntos desenvolvidos, de 
modo que não sabemos com exatidão o que é de um e o que é de outro. Áureo 
nos apresenta Platão de maneira muito espiritualizada: 
 
“Platão, discípulo de Sócrates, preocupou-se com a construção do Estado 
Perfeito, governado apenas pelos mais sábios e mais dignos. Expôs e defendeu a 
idéia da pré-existência da alma e da reencarnação, o conhecimento como 
reminiscência de realidades vistas no mundo espiritual”. (Áureo, Universo e 
Vida, X, pg 151) 
 
Pensamentos atribuídos a Platão: 
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 O homem retrata-se inteiramente na alma; para saber o que é e o que 
deve fazer, deve olhar-se na inteligência, nessa parte da alma na qual 
fulge um raio da sabedoria divina. 

 Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a real 
tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. 

 Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de brincadeira 
do que em um ano de conversa. 

 Uma vida não questionada não merece ser vivida. 

 Tente mover o mundo - o primeiro passo será mover a si mesmo. 

 A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres 
igualmente ciosos da felicidade um do outro. 

 Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. 

 Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. 
 
 

Os Profetas do Antigo Testamento 

 
 
O mediunismo profético entre os hebreus foge completamente a todas as 
outras formas de mediunismo verificado entre os outros povos antigos. A mola 
central do fenômeno foi sempre Deus e o comportamento humano em torno 
dele, diferentemente dos demais povos, que faziam das invocações e magias 
algo voltado para o aqui e agora das benesses materiais. Deus Javeh é o centro 
da manifestação profética entre os hebreus, em torno do qual gira a 
preocupação do profeta. Toda a ação dele é para manter Deus vivo no 
imaginário do povo, e é em nome dele que surge a ameaça de castigos pela 
infidelidade do governo e do povo, a bondade e o prêmio, a proteção e a 
salvação.  
 
José Herculano Pires, na obra “O Espírito e o tempo”, evidencia que o profeta 
hebraico se vê como instrumento consciente do divino: acima do profeta, só o 
próprio Deus. Assim, ele é a ligação direta entre Deus individual e o homem; o 
profeta se torna o elo entre a Terra e o Céu. É o profeta que promove a 
acentuação no povo dos atributos éticos da divindade. É ele que valoriza a 
individualização de Javeh e revigora a tradição mosaica de sua unicidade, 
promovendo sua aceitação popular. É ele também que, inspirado pela 
necessidade de respeito e temor ao deus único, pinta Javeh como terrível, 
ameaçador de castigos inomináveis, caso o povo e o rei lhe sejam infiéis. 
 
Ele age por conta própria, atendendo aos comandos de Deus, como na 
expressão de José Herculano Pires: “A individualização espiritual leva o profeta 
a confabular com entidades superiores/inferiores, certo de falar com o próprio 
Deus”. E é justamente, ainda segundo Herculano Pires, a individualização 
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mediúnica que “abriu as portas da Espiritualidade para os hebreus, permitindo o 
clima necessário ao advento do Messias”. 
 
Com isso, consolidou-se, no tempo, a crença hebraica de que 
Jahveh é o autor daquilo que o profeta anuncia; está a serviço dele e não dos 
reis ou do povo; não é a toa que o profeta é mais temido e respeitado do que os 
próprios governantes. 
 

O significado da palavra Profeta entre os hebreus 

 
Conceito hebraico: 
Havia três palavras na língua hebraica que se reportava à figura daquele que se 
investia da autoridade de falar em nome de Javeh: Nabî’, Roeh e Hozeh. A 
primeira significava “o que fala em voz alta”, portanto, o arauto ou anunciador. 
As outras duas possuíam o mesmo sentido, “o que vê”, ou o arrebatado. Ver, 
escutar, falar e anunciar a palavra e a vontade do Deus único são as idéias que 
ocupam aqueles três vocábulos, dependendo de cada circunstância. 
 
Conceito grego: 
O sentido grego também ganhou importância depois da septuaginta, quando os 
textos hebraicos foram traduzidos para aquela língua. Profeta em grego tinha o 
significado de “o que fala diante dos outros”. Aqui também o perfil daquele que 
possui uma “palavra” diferente das demais assume caráter definitivo. 
 
Conceito latino: 
Depois que os textos antigos ganhou popularidade, com a tradução de São 
Jerônimo para o latim popular dos livros hebraicos (Vulgata Latina), a palavra 
profeta assumiu o significado latino com intensidade: “o que anuncia, o que 
professa e o que dá testemunho”. O termo tem origem no verbo “profitere” e 
no verbo “profacere”. O primeiro é aquele que dá testemunho de crença em 
algo transcendental e o segundo, aquele que “age em nome de alguém”. 
 
Observando os registros dos profetas, todos eles chamam a si a autoridade de 
Deus para o que vai escrever ou anunciar. Ele não age por vontade própria, mas 
age como um procurador daquele que o enviou, como forma de ser acreditado 
junto aos seus interlocutores. Assim é que a maior parte das profecias inicia-se 
com a expressão: “Assim fala Javeh”. Em várias outras, o profeta afirma estar 
cumprindo uma ordem de Javeh e em outras o texto anuncia que o profeta 
ouviu da boca de Javeh as palavras que ele proclama. Por fim, há as situações 
em que Javeh é quem fala por sua boca. 
 

Missão dos profetas 
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O monoteísmo hebraico foi mantido ao longo do tempo graças à ação e 
pregação denodada dos profetas. Dizendo-se mandatários do próprio Deus, as 
profecias traziam como conteúdos essenciais “Ordens e resoluções”, “Avisos e 
exortações”, “Repreensões”, “Consolações” e, sobretudo, “Ameaças”. 
 
Podemos afirmar, então, que a missão dos Profetas pode ser sintetizada nas 
seguintes diretrizes: 

a) Resistência aos reis ímpios (infiéis a Javeh), sobretudo do reino do Norte, 
o reino de Israel, onde, segundo a Bíblia, todos os reis foram infiéis a 
Deus; 

b) Salvaguarda e manutenção da “Aliança” selada entre Javeh e a nação 
eleita.  

c) Combate ferrenho à idolatria, às vezes, com o sacrifício da própria vida, 
como consequência da manutenção da “Aliança”. 

 
 
 
 
 

AULA 08 

Profetas e a vinda do “Messias” 
 
 
 
 
Após o reinado de Salomão, o terceiro e último rei do estado hebraico unido, 
não houve entendimento entre os pretendentes ao trono. A nação, por volta do 
final do século 10º aC, foi dividida, como vimos na aula sobre os hebreus, em 
dois estados: o reino do Norte, sob o nome de Israel, com capital em Samaria, e 
o reino do Sul, Judá, com capital em Jerusalém. O reino do Sul teve duração 
aproximada de 359 anos, tendo ocupado o trono 19 reis e 1 rainha. Em relação 
à fidelidade à aliança com Javeh, sucederam-se bons e maus governantes. No 
reino do Norte, que durou pouco mais de 240 anos, segundo os registros dos 
Livros de Reis 1 e 2, todos os 19 governantes que se sucederam no trono foram 
ímpios, isto é, estabeleceram alianças espúrias com outros reinos e povos, 
adotaram seus ídolos e mereceram a condenação de Javeh. 
 
É justamente nesse período do reino dividido, em que a idolatria imperou, que 
surgem os profetas, com a missão de ameaçar ou aprovar os atos do governo e 
do povo, tendo como balizadores as diretrizes do profeta-símbolo, Elias. Todos 
os profetas, sem exceção, cuidaram da preservação do culto ao Deus único. Não 
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era, propriamente, um culto monoteísta, mas um “monolatrismo”, já que os 
hebreus não conseguiram cultivar o Deus único e universal, pai de toda a 
humanidade, como proclamava Akhenaton e Moisés. Eles adoravam e 
respeitavam Deus, sob o nome de Javeh, mas um Deus nacional, só deles, maior 
e mais poderoso do que todos os outros juntos, mas de propriedade do “povo 
eleito”, como se consideravam. 
 
Sedimentou, também pela antevisão dos profetas, o conceito de um “salvador”, 
o “Messias”, justamente para resgatar a nação ultrajada por reis e rainhas 
impiedosos, que não souberam honrar as tradições da aliança com Deus e que 
permitiram grassar junto ao povo a peste da idolatria, dos maus costumes e da 
vida fácil. 
 
Na luta pela preservação da fidelidade a Javeh, como vimos na aula anterior, os 
profetas se valeram de todo um arsenal de ameaças e promessas. Analisando a 
temática das profecias, vamos encontrar dois polos temáticos, que dão o tom 
do estilo da atuação dos profetas: de um lado, as ameaças e lamentações 
perante os erros; de outro, os prêmios e as consolações pela fidelidade.  
Ameaças: 

a) Escravidão  
b) Castigos aos infiéis 
c) Perda da Terra Prometida 

 
Todas as ameaças geralmente vinham acompanhadas de muitas lamentações e 
convites ao arrependimento. Nem sempre, todavia, foram ouvidos ou 
considerados. 
 
Prêmios e consolações pela fidelidade a Javeh 

a) Proteção e misericórdia 
b) Manutenção da aliança divina 
c) Preservação das riquezas conquistadas. 

 
 

Elias, modelo e exemplo de todos os profetas 

 
Elias nada escreveu, mas é tido como o modelo e exemplo de todos os profetas. 
Viveu nos tempos do rei Acab, por volta do ano 874 aC.  Nasceu em Tisbé, numa 
região conhecida como Gileade. Elias, apontado como reencarnação do maior 
profeta hebreu de todos os tempos – Moisés – é tido como modelo justamente 
pelo extremo zelo no combate à idolatria, pela demonstração de fé absoluta em 
Javeh e pela renúncia integral de si mesmo em favor de sua missão. Sua vida, 
como a de todos os grandes ícones da Bíblia do Antigo Testamento, é recheada 
de feitos históricos, de fatos extraordinários e até de curas milagrosas. 
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Insurgiu-se contra o rei Acab, justamente porque ele havia estabelecido uma 
aliança política com os cananeus, tendo o rei, inclusive, se casado com uma 
nobre cananéia. Por pressão da rainha, a princípio admitiu a adoração a Baal por 
parte da esposa e de seu séquito. Mas, com o passar do tempo, passou ele 
mesmo a adorar Baal, em honra de quem mandou construir um templo, 
permitindo que a idolatria campeasse no reino do Norte. Elias se insurgiu contra 
as decisões do rei, fez-lhe severas advertências e ameaças, bem ao estilo 
Moisés. O rei, porém, não o obedeceu. 
 
Reza o linguajar épico da Bíblia que, numa demonstração de força, Elias ameaça 
que não choveria nos próximos anos e nem cairia orvalho nas plantas, até que 
ele ordenasse. Mas ninguém o ouviu. Tomado de ira, propôs um desafio: os 
profetas de Baal deveriam sacrificar um touro, no monte Carmelo, esquartejá-lo 
e colocar sobre o altar de Baal, enquanto ele fazia o mesmo sobre o altar de 
Javeh. O Deus verdadeiro faria descer fogo dos céus para consumar o sacrifício. 
Os profetas de Baal e Asherá fizeram de tudo, até se cortaram, mas nada veio 
do céu. Elias, então, pediu que molhassem a madeira por 3 vezes e orou. Logo 
desceram labaredas de fogo que consumiram a madeira, a água, o boi e até as 
pedras. Depois disso veio a chuva, dando fim à seca. Elias exigiu que os 450 
sacerdotes de Baal fossem trucidados para a maior glória de Javeh, o soberano 
único de todos os povos. Fugindo da ira de Acab, Elias foi alimentado por 
corvos, no deserto. 
 
A tradição bíblica, para perpetuar a grandeza e a glória do profeta, diz que Elias 
não passou pela morte física: subiu aos céus numa carruagem de ouro, puxada 
por cavalos brancos, deixando seu manto profético para Eliseu, seu 
companheiro de profecias. Sabemos, todavia, numa visão mais consentânea 
com a realidade, que Elias, na pele de João Batista, teve sua cabeça decepada 
por Herodes, a quem fazia também severas reprovações de seu comportamento 
moral, como forma de resgatar sua dívida antiga, ao mandar sacrificar seus 
irmãos. 
 

Os grandes profetas 

 
 
Elias abriu caminho ao profetismo hebraico. Na esteira do seu perfil, de seu zelo 
pelas coisas de Deus, de seu compromisso com as classes menos favorecidas, da 
completa renúncia de sua vida em favor da causa de Javeh, de sua fé 
inquebrantável, muitos outros surgiram nos séculos subsequentes, mantendo a 
fidelidade ao Deus único e se pautando no seu exemplo. Coincide o 
aparecimento dos profetas com a idolatria nos reinos do Norte e do Sul, fato 
que reforça a tese de que a principal missão deles tenha sido a luta pela 
preservação do monoteísmo, livrando o povo hebreu da idolatria.  
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Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel 
 
 
Entre os séculos 8º e 6º aC encarnaram entre os antigos hebreus vários homens 
muito especiais, espécie de missionários do mediunismo, com alertas à 
comunidade hebraica de seus compromissos religiosos, sobretudo no campo do 
culto ao Deus único e a consequente necessidade de abjuração de toda e 
qualquer manifestação de simpatia por outros deuses (idolatria). Ao lado dessa 
espinhosa missão, ainda tiveram olhos espirituais para a antevisão e anúncio da 
vinda de um “messias salvador”, que viria renovar tudo e estabelecer um 
governo único no mundo, sob a tutela do povo de Israel e de Judá.  
 

Isaías 
 

Um dos mais significativos foi Isaías, que viveu entre 765 e 681 aC. Aristocrata 
de nascimento, bem formado e erudito, Isaías foi um homem além do seu 
tempo. Durante 40 anos proferiu alertas nos reinados de Uzias, Joatão, Acaz, 
Ezaquias e Manassés. A mando desse último, Manassés, foi serrado ao meio. 
Como estadista e homem de visão de seu tempo, condenou os procedimentos 
reais e da nação, além de prever a queda de Samaria, capital do Norte. Todavia, 
como aconteceu a quase todos os profetas sérios, o povo e os governos se 
fizeram surdos e apáticos a seus alertas sobre as coisas que previa. 
 
Como profeta, todavia, sua mais significativa contribuição foi a aguda antevisão 
da vinda do Messias. Das vinte e duas passagens do Antigo Testamento 
consideradas messiânicas pelos evangelistas, cinco delas são de autoria de 
Isaías: Isaías 7 (relatada por Mateus 1), Isaías 62 (relatada por Mateus 21), Isaías 
53 (três passagens, relatadas por Mateus 27). 
 

Jeremias 
 
Dentre os profetas chamados “maiores” surge, pouco tempo depois de Isaías, a 
figura de Jeremias, que viveu entre 655 e 586 aC. Sua pregação possui profundo 
cunho social, na defesa das minorias e dos mais fracos. Destaca-se também por 
sua fidelidade a Javeh (Javeh “mandou”) e pelo combate aos maus profetas, que 
“só dizem o que o rei quer ouvir”. O capítulo XXI do Evangelho segundo o 
Espiritismo se encerra justamente com uma passagem de Jeremias, na qual 
percebemos como ele levava a sério a inspiração profética e exprobava aqueles 
que a deturpavam. 
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Jeremias se caracterizou por suas lamentações em face do rompimento da 
“aliança” da nação com Javeh e, em consequência, previu a invasão do reino do 
Norte pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, a profanação do templo e a 
escravidão do povo. 
 

Daniel 
 
 
Daniel viveu entre 623 e 551 aC, portanto, bem contemporâneo de Jeremias. 
Enquanto Jeremias atuava no reino do sul, Daniel experimentava, ainda bem 
jovem, as consequências da escravização do reino do Norte por Nabucodonor. 
Foi desterrado para Babilônia, a exemplo de toda a juventude que compunha o 
reinado. Lá soube conviver com a idolatria reinante sem se corromper e, poucos 
anos depois, ganhou grande influência no reino por interpretar os sonhos de 
Nabucodonosor. Além de uma profecia considerada messiânica (Daniel, 9), fez 
muitos prodígios, indicando tratar-se de um grande médium. Tomado de inveja 
por sua influência junto ao rei da Babilônia, foi atirado numa cova de leões 
famintos, mas nada lhe aconteceu. A figura de Daniel é tão fantasticamente 
descrita, tão recheada de fatos miraculosos, que alguns exegetas admitem que 
talvez ele nem tenha existido verdadeiramente, mas fruto de uma fantasia 
bíblica. O testemunho que ele lega de mais essencial é sua fidelidade a Javeh e o 
zelo em manter seus compatriotas também nessa mesma linha, apesar de todo 
o ambiente de devassidão e idolatria, como era o de Babilônia de sua época. 
 

Ezequiel  
 
Ezequiel também é contemporâneo de Jeremias e Daniel, tendo vivido entre os 
anos de 622 a 571 aC. É apontado como o profeta da “Glória de Deus”, pois, 
suas profecias coincidem com a libertação dos hebreus do jugo babilônico. Em 
suas exortações, compara a idolatria e a quebra da lei com a prostituição. Ele 
mesmo, segundo a história bíblica, é aconselhado por Javeh a se unir a uma 
prostituta, com quem se casou, com o intuito de demonstrar que sua vida 
casava com sua pregação. Conclama Israel à obediência a Javeh e ao 
restabelecimento da aliança, como forma de afastar outra possibilidade de 
escravidão. Em consonância com Jeremias, que apontou as características dos 
maus profetas, fundou uma “Escola de Profetas”, por meio da qual traçou um 
perfil de compromisso do profeta com Deus e não com os homens. 
 
 

Os profetas e o “Messias” 
 
Uma das mais notáveis contribuições dos Profetas do Antigo Testamento foi o 
prenúncio de um “salvador”, que viria resgatar a nação hebraica da escravidão e 
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da idolatria, além de projetá-la como a nação que iria dirigir todas as outras. A 
grande espera de um salvador não era privilegio dos hebreus. Segundo 
Emmanuel, em A Caminho da Luz, “as raças adâmicas guardavam vaga 
lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das 
reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a 
gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. (A caminho da Luz, 
Emmanuel, pg. 38). E, pouco antes, referindo-se aos povos capelinos, 
mencionou os gestos de Jesus, prometendo-lhes sua vinda no porvir: 
“abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados 
triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda 
no porvir”. (A caminho da Luz, Emmanuel, pg. 35). 
 
Assim, o mérito hebraico foi o de registrar em livro o que as tradições dos povos 
capelinos transferiam de geração a geração, oralmente: a intuitiva e grande 
espera de alguém que, em nome de todas as divindades, viesse para lhes 
amenizar o sofrimento e lhes dar duradoura sensação de felicidade. 
 
Existem nos registros dos evangelistas vinte e duas passagens do Antigo 
Testamento que são tidas como anunciadoras do Messias. Todo o esforço dos 
Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é o de demonstrar aos judeus que 
Jesus era o Messias prometido. Ele mesmo, após sua ressurreição, se 
manifestou a dois discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús e 
comentavam os tristes acontecimentos daquele fim de semana trágico, em que 
seu Mestre havia sido crucificado. Lucas registra os dizeres de Jesus aos dois 
discípulos, como se fosse um forasteiro bem informado das escrituras: “Ele, 
então, lhes disse: “Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os 
profetas anunciaram! E começando por Moisés e percorrendo todos os Profetas, 
interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito”. Depois disse-
lhes: “São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco: era 
preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, 
nos Profetas e nos Salmos”. (Lucas 24, 25.27.44-46) 
 
Como se vê em Lucas, o próprio Mestre endossou a legitimidade das profecias 
antigas a seu respeito. Além daquelas 22 passagens registradas pelos 
evangelhos, existem outras duas expressões que mostram quanto eram 
inspirados os antigos profetas em torno da figura do Messias. As duas se 
coadunam perfeitamente com as informações de Emmanuel e Áureo nos dando 
conta de que Jesus é nosso governador e presidiu a todas as etapas da formação 
de nosso Planeta. A primeira está no Gênesis, atribuído a Moisés, e a segunda 
em Provérbios: 
 
“Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os 
seus limites; quando compunha os fundamentos da terra; então eu estava com 
ele e era seu arquiteto, dia após dia”. (Gênesis 1:26)  
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“Antes de haver abismo, eu nasci e antes ainda de haver fontes carregadas de 
águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci”. 
(Provérbios 8: 24-25) 
 
As profecias tidas como messiânicas e que foram anunciadas pelos evangelistas 
são as que estão listadas abaixo: 
 

 
 
Para efeito de nosso estudo, faremos menção apenas a algumas delas, que 
marcam os momentos mais importantes de visualização do Messias pelos 
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profetas, destacados pelos evangelistas. Uma delas é a profecia de Miquéias, 
citada por Mateus, 2, 5-6: Eles responderam: “Em Belém, na Judéia, porque 
assim está escrito por meio do profeta: “E tu, Belém, terra de Judá, não és de 
modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um 
Chefe, que vai apascentar Israel, meu povo”. 
Profecia: Miquéias 5, 1: “Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre as 
principais cidades de Judá! É de ti que sairá aquele que há de ser o chefe de 
Israel. A origem dele é antiga, desde tempos remotos” (grifo nosso). 
 
Outro exemplo é a citação de Lucas 18, 31-33, retirada de Oséias 6, 1-3:  
“Tomando consigo os doze, disse-lhes: “Eis que subimos a Jerusalém e se 
cumprirá tudo o que foi escrito pelos Profetas a respeito do Filho do Homem. De 
fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, 
depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ressuscitará”. 
 
João também, em 19, 33-36, registra a afirmação contida nos Salmos 34 e 21, 
bem como em Zacarias 12, 10: “Vendo que Jesus estava morto, não lhe 
quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e 
imediatamente saiu sangue e água. Aconteceu isso para se cumprir a Escritura 
que diz: “Não quebraram nenhum osso dele”. E outra passagem que diz: 
“Olharão para aquele que transpassaram e chorarão amargamente”.   
 
Ou essa, de Mateus 21, 1-5, baseada no Profeta Zacarias 9,9:  
“Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta; “Digam à filha de 
Sião: eis que o seu rei está chegando. Ele é manso e está montado num jumento, 
cria de um animal de carga”.  
 

Os SALMOS e o “Messias” 
 
Também os salmos são fontes ricas de demonstração da esperança popular no 
Messias. O povo hebreu, durante as cerimônias religiosas no templo de 
Jerusalém ou nas sinagogas e até mesmo em casa, tinha o hábito de cantar 
hinos a Javeh, demonstrando todos os seus atributos, principalmente o de sua 
proteção e amparo, misericórdia e provimento, além de cultivar, pelo canto, sua 
esperança na chegada do Messias. Infelizmente, as melodias originais se 
perderam. Os salmos são uma parte preciosa da Bíblia justamente porque 
constituem o louvor da alma judaica, apresentando uma visão de Deus muito 
próxima daquela que Moisés registrou na Cabala. 
 
A Bíblia contém 150 salmos, dos quais, quase metade é atribuída a Davi (73), 48 
anônimos, 1 atribuído a Moisés, 2 a Salomão e o restante aos filhos de Coré 
(12), a Asafe (12) e um, respectivamente, a Hemã e a Etã. 
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Alguns destaques de passagens dos Salmos que se caracterizam como 
messiânicas: 
 

a) Mateus 13, 34-35, citando passagem do Salmo 77, 2: “Tudo isso Jesus 
falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, 
para se cumprir o que foi dito pelo profeta: “Abrirei a boca para usar 
parábolas; vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo”. 
 

b) Mateus 21, 42, citando passagem do Salmo 118, 22-23: Então Jesus disse 
a eles: “Nunca leram na Escritura: A pedra que os construtores deixaram 
de lado tornou-se a pedra mais importante; isso foi feito pelo Senhor, e é 
admirável aos nossos olhos?”. 
 

c) João, 15, 23-25, citando o Salmo 35, 19: “Aquele que me odeia, odeia 
também a meu Pai. (...) Mas foi para que se cumpra a palavra que está 
escrita na Lei: Odiaram-me sem motivo”.  
 

d) João 13, 18, citando o Salmo 41, 10: “Eu não falo de todos vós. Eu 
conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na 
Escritura: “Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair!”. 
 

e) Mateus 27, 35, citando o Salmo 22, 19: “E, havendo-o crucificado, 
repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que 
foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a 
minha túnica lançaram sortes”.  

 
Como se vê, além da beleza poética neles contida, os salmos foram veículos da 
profunda espera dos hebreus pelo Messias.  Revelam, ainda, a visão sutil e 
elevada de Deus pela alma do povo, que louva e canta um Deus misericordioso 
e bom, provedor e generoso. 
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AULA 09 

Chegada do Cristo 
 
 
 
 
 
Como vimos, o Messias já era esperado desde tempos imemoriais pela 
humanidade, como nos relata Emmanuel, em A Caminho da Luz:  
“Os enviados do Infinito falaram da celeste figura do Salvador na China 
milenária... 
Os iniciados do Egito esperavam-no… 
Na Pérsia idealizaram sua trajetória… 
Na Índia védica era conhecida quase toda a história evangélica. 
Nas massas populares, uma secreta intuição do Messias. 
 
O mérito dos profetas bíblicos foi, como vimos anteriormente, o de registrar 
documentalmente suas visões da figura do Salvador, desenhar-lhe um perfil de 
grandeza e amplitude capaz de tornar o povo eleito uma grande nação e de 
governar todos os outros povos. Em contrapartida, há também um grande 
vazio: os profetas não conseguiram alcançar a natureza do Messias como 
salvador da humanidade, mas um gênio doméstico, nascido no seio do povo 
hebreu para salvar os hebreus e somente eles. Uma visão equivocada de um 
grande general, poderoso e sábio, com projetos de poder temporal e paroquial, 
que beneficiassem apenas uma pequena parte da humanidade sofredora – os 
próprios hebreus. 
 
Pouco sabemos do planejamento divino para que o Planeta Terra pudesse 
acolher um espírito puro, da linhagem do nosso salvador e governador, Jesus. 
Áureo nos revela seu sofrimento cósmico para se submeter às vibrações 
pesadas da humanidade, seu necessário reducionismo para se acomodar num 
corpo limitado e transitório, além de nos dar informes da sutil plástica de seu 
corpo, capaz de suportar o ambiente terráqueo pelo tempo necessário ao 
cumprimento de sua missão salvacionista. 
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Certo é que o cenário do Planeta passou por modificações dignas de relacioná-
las com a vinda do Cristo. A partir do terceiro século antes dele, de fato, a sede 
humana pelo salvador se acendeu; os profetas “silenciaram” suas profecias e 
Javeh passou a não mais ocupar o centro da cena humana. Parece que o apagar 
das luzes de Javeh, nos últimos três séculos antes da vinda de Jesus, coincide 
com o acender de novas luzes que deveriam ser trazidas por um novo profeta –  
maior, mais sábio e mais universal. 
 
Anos antes da chegada de Jesus, alguns personagens de escol começam a ser 
mostrados pelos Evangelistas. Trata-se da formação de uma grande rede de 
apoio ao Messias, integrada por grandes personagens do passado bíblico, 
aqueles mesmos que tudo deram de si pela manutenção do monoteísmo, pela 
preservação da fé autêntica num Deus vivo e infinitamente poderoso. Agora, 
eles retornam para solidarizar-se com o Messias e salvador de todos.  
 
 “Somente com o concurso de figuras como Simeão, Ana, Isabel, João Batista, 
José, bem como da personalidade sublimada de Maria, poderia Jesus lançar na 
Terra os fundamentos da verdade inabalável” (A Caminho da Luz, cap. XI, pg 
106). 
 
De fato, para apoiar as ações do Cristo, ali estão Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, 
Elias, Salomão, Davi, Daniel, José do Egito, reencarnados nas figuras de João 
Batista, de Pedro, de João o Evangelista, dos doze apóstolos e, na sequencia, de 
Paulo de Tarso. 
 
Dentre todos, especial significado têm Maria, sua mãe, e João Batista, o último 
dos profetas e seu precursor. 
 
 

João Batista 
 
 
Observando a trajetória desse espírito de escol, percebemos que, como Jacó foi 
o patriarca cujos 12 filhos se tornaram as matrizes organizacionais do povo 
hebreu. Como Moisés, foi o estadista, legislador, implantador da disciplina e da 
justiça, sob os auspícios de um só Deus. Como Elias, foi o implacável 
combatente da idolatria, restaurador da fé em Javeh e da disciplina moral. 
 
Na pele de João Batista, aquele mesmo espírito recebeu agora a missão de 
preparar os caminhos do Senhor, assemelhando-se às figuras proféticas da mais 
alta consideração, tendo influenciado as massas judaicas de seu tempo de 
maneira desassombrada. À semelhança de Moisés e Elias, pregou a disciplina, 
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combateu a hipocrisia e a maldade, inaugurando a era evangélica no Planeta, 
com o anúncio do Messias.  
 
O profeta Malaquias já dava notícias deste personagem marcante: “O SENHOR 
Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu 
caminho. E está chegando o mensageiro que vós esperais, aquele que vai trazer 
a aliança que farei convosco.” (Malaquias, 3-1) 
 
 
Lucas é o Evangelista que mais retratou a figura do Batista, em expressões como 
estas: “Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso 
como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os 
desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo 
de Israel para a vinda do Senhor.” 
 
E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele; 
e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E 
João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de 
seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: Após mim 
vem aquele que é mais forte do que eu.  
 
Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o 
profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os 
desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo 
de Israel para a vinda do Senhor.” Lc 1.14-17 
 
Em Mateus encontramos o pensamento de Jesus sobre João Batista: 
 
Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que 
quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, 
entenderam os discípulos de que lhes falava de João Batista. (Mateus, 17:09-13) 
 
“Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, 
é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça” (Mateus, 
11:13-15) 
 
Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu 
alguém maior do que João Batista; mas aquele que é o menor no Reino dos céus 
é maior do que ele. (Mateus, 11:11) 
 
João, Mateus e Lucas marcaram também o outro lado da medalha, registrando 
as expressões do Batista sobre Jesus: 
 
"No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 
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Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim 
vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu”.  (Jo, 
1:19-30). 
"É necessário que ele cresça e eu diminua" (Jo 3: 30). 
"Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas alpercatas 
não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o espirito e com o fogo" (Mt 
3:11; Lc 3:16). 
Apesar de filho de um grande sacerdote do templo, João muito se assemelha a 
Elias no estilo: abandona a estrutura religiosa vigente, baseada no Templo e no 
Sinédrio, contaminada de aparências, e assume o estilo rústico da renúncia de 
qualquer veleidade de poder e, de maneira despida, prega às margens do Rio 
Jordão, numa passagem onde boa parte dos judeus obrigatoriamente tinham a 
que recorrer para ir e vir de uma região a outra.  
 
Os evangelistas descrevem João como um asceta severo, que fala a um povo 
surdo, pregando o arrependimento dos vícios sociais e a renovação dos hábitos. 
O texto de Mateus nos mostra que João alertava para a vinda próxima do 
Messias e insistia no preparo da Penitência, através do Batismo e do 
arrependimento. (Mt 3:11) 
 
“Arrependei-vos! Colocai-vos limpos diante de Deus! Estejais prontos para o fim; 
preparai-vos para o aparecimento de uma ordem nova e eterna de assuntos 
sobre a terra, o Reino do céu”. 
 
Aos saduceus e fariseus, representantes e defensores das aparências no 
cumprimento dos deveres, tinha palavras duras e pouco complacentes: 
 
“Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos 
de arrependimento”. 
 
 “Toda carne é como erva e toda a sua beleza, como as flores do campo, mas a 
palavra de Deus subsiste eternamente". (Lc 3:7-18)  
 
 

Maria, a mãe de Jesus 
 
 
Não temos as palavras justas e necessárias para descrever a essência do espírito 
daquela que foi julgada digna de receber aqui no Planeta a personalidade de 
Jesus. Recorremos a Áureo, em Universo e Vida, para ser o porta-voz de nosso 
respeito e veneração por ela. 
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Existem outros seres, que não são propriamente agêneres, que pertencem muito 
mais ao plano extrafísico do que ao físico. Espíritos sublimes, de imensa 
superioridade evolutiva, que só encarnam na Terra em raras e altíssimas 
missões, de singularíssima importância para a humanidade. São, sem dúvida, 
humanos, mas cuja ligação biopsicofisiológica com a matéria densa é a mínima 
possível.  
 
O maior desses espíritos foi a mãe Maria de Nazaré, a virgem excelsa, rainha 
dos anjos. 
 
Maria, após as descrições da infância de Jesus e de sua apresentação ao templo, 
recebeu registros discretos dos evangelistas. É Áureo que nos resgata uma visão 
mais ampla de sua presença enquanto o espírito de Jesus esteve entre nós: 
 
Tudo o que o Senhor Jesus sentiu, na sua jornada messiânica, repercutiu 
diretamente nela. 
Foi ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, 
eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram, neste orbe, a presença 
crística. 
Coube a ela fornecer ao Mestre a base ectoplasmática necessária à sua 
tangibilização. 
 
Ao pé da cruz, nos estertores finais de sua passagem pelo Planeta, Jesus confia 
Maria a João como sua mãe. Pela elevada significação para a humanidade, 
pronunciada num momento de extrema solenidade cósmica, a expressão de 
João retrata o papel de Maria como mãe de toda a humanidade, ali 
representada pelo discípulo dileto: 
 
“Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde 
aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.” (João 19:26,27) Muito 
provavelmente tendo aquela expressão final de Jesus em mente, que Áureo nos 
esclarece que a “virgem excelsa, rainha dos Anjos, se fez para a humanidade a 
grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. A ela coube assentar-se à 
direita de Jesus para superintender, sob a sua soberana influência, as 
benevolências do amor. 
 
O meio católico, desde o século XV, por meio da encíclica papal “Ad Diem 
Illum”, tem Maria Santíssima como “A MEDIANEIRA”. É venerada de maneira 
destacada sob muitos nomes, e na oração da “Salve, Rainha” e, principalmente, 
da “Ave Maria” a intuição religiosa põe em relevo esse papel de intermediação 
salvadora.  
 
E no meio espírita, por meio de algumas convergências informativas, registradas 
por Humberto de Campos, em Boa Nova, pelo Anuário espírita de 1986, por 
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“Memórias de um suicida”, de Camilo Castelo Branco, e por André Luiz, em 
“Ação e Reação”, Maria tem sido a grande advogada da assistência aos suicidas, 
numa demonstração daquele mesmo apreço pela vida, demonstrado ao pé da 
cruz, socorrendo aqueles que atentaram contra o bem maior que a maternidade 
desveladamente tanto zela.  
 
Esse papel ficou definitivamente retratado na imaginária cena criada pela poesia 
suave de Maria Dolores em “Retrato de Mãe”, na qual Maria se apresenta a 
Judas, o suicida, estendendo-lhe os braços protetores: 
 

Retrato de Mãe 
 
 
Depois de muito tempo,  
sobre os quadros sombrios do calvário,  
Judas, cego no além, errava solitário...  
Era triste a paisagem, o céu era nevoento... 
 
Cansado de remorso e sofrimento,  
Sentara-se a chorar...  
Nisso, nobre mulher de planos superiores,  
nimbada de celestes esplendores,  
que ele não conseguia divisar,  
chega e afaga a cabeça do infeliz.  
Em seguida, num tom de carinho profundo,  
quase que em oração ela diz:  
- Meu filho, por que choras? 
 
Acaso não sabeis? – replica o interpelado,  
claramente agressivo.  
Sou um morto e estou vivo.  
Matei-me e novamente estou de pé,  
sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé...  
Não ouvistes falar em Judas, o traidor?  
sou eu que aniquilei a vida do Senhor...  
A princípio, julguei poder fazê-lo rei,  
 
Mas apenas lhe impus, sacrifício, martírio, sangue e cruz.  
E em flagelo e aflição  
Eis que a minha vida agora se reduz...  
Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim...  
Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora,  
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nada sabeis da mágoa que me agita...  
o assunto que lastimo é unicamente meu... 
 
No entanto a dama calma respondeu:  
- meu filho, sei que choras, sei que lutas,  
sei a dor que causa o remorso que escutas...  
Venho apenas falar-te  
que Deus é sempre amor em toda parte...   
 
E acrescentou serena:  
- A bondade de Deus jamais condena.  
Venho por mãe a ti, buscando um filho amado.  
Sofre com paciência a dor e a prova.  
Terás, em breve, uma existência nova...  
não te sintas sozinho ou desprezado! 
Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo:  
- Mãe? Não venhais aqui com mentira e sarcasmo.  
Depois de me enforcar num galho de figueira,  
para acordar na dor, sem mais poder fugir  
à vida verdadeira,  
fui procurar consolo e força de viver 
ao pé da pobre mãe que forjara o ser!...  
 
Ela me viu chorando e escutou meus lamentos.  
Mas teve medo dos meus sofrimentos.  
Expulsou-me a esconjuros,  
chamou-me monstro, por sinal  
disse que eu era unicamente o espírito do mal. 
Intimidou-me a terrível retrocesso,  
mandando que apressasse o meu regresso 
para a zona infernal de onde eu vinha...       
 
Ah ! Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha...  
Não me faleis de mães, não me faleis de amor,  
sou apenas um monstro sofredor...  
Inda assim – disse a dama docemente:  
- Por mais recuses, não me altero,  
amo-te, filho meu, amo-te e quero  
ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e 
elevação...  
 
Virás comigo à terra,  
perderás, pouco a pouco, o ânimo violento,  
terás o coração nas águas de bendito esquecimento.  
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Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo.  
Dar-te-ei outra mãe ! Pensa e descansa!... 
 
E Judas, nesse instante,  
como quem olvidasse a própria dor gigante,  
ou como quem se desgarra  
de pesadelo atroz,  
Perguntou: - quem sois vós  
que me falais assim, sabendo-me traidor?  
Sois divina mulher, irradiando amor,  
ou anjo celestial de quem pressinto a luz? 
 
No entanto ela a fitá-lo frente a frente,  
respondeu simplesmente:  
- Meu filho, eu sou a mãe de Jesus!!! 
 

****** 
 
Assim é que João Batista e Maria representam a grande síntese dos princípios 
de justiça e amor, ensinados por Jesus, tornando-se, por isso, os auxiliares 
máximos do Mestre nos processos evolutivos da humanidade terrena, 
simbolicamente assentados à sua direita e à sua esquerda. Na expressão de 
Áureo, em Universo e Vida, toda a beleza e significado destes dois personagens, 
como auxiliares do governo de Jesus sobre a Terra: “Todos os decretos lavrados 
pelo sublime chanceler da Justiça somente são homologados pelo Cristo depois 
de examinados e instruídos pela excelsa advogada da humanidade, a fim de que 
nunca falte, em qualquer processo de dor, as bênçãos da misericórdia e da 
esperança”.  
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AULA 10 

Jesus, o Cristo 
 
 
 
 
Lutamos ainda hoje para compreender Jesus. Seu gesto, seus ensinos. Por mais 
evoluída no conhecimento das ciências comuns e na ciência do espírito, a 
humanidade ainda vê Jesus de maneira contraditória e empobrecida. O modo 
como é visto e percebido reflete, na verdade, não sua natureza de suprema 
grandeza espiritual, mas nossa pobreza espiritual e nossas dificuldades de 
compreensão do que fez por nós. O cinema, que é uma das linguagens humanas 
mais elucidativas, pinta Jesus como pleno de nossas paixões ou faz eclodir sobre 
ele nossas taras do sofrimento extremo, como se o seu sofrimento é que nos 
tivesse produzido a redenção. 
 
No contexto religioso também Jesus sofre todas as injunções interpretativas, 
ora infantis, ora ricas de plenitude espiritualizante. A verdade é que as 
diferentes culturas, interesses, paixões, sentimentos e emoções, além das 
múltiplas interpretações dos escritos bíblicos, são realidades humanas que 
transformam Jesus numa figura de múltiplas faces. 
 
O foco que desejamos, com o presente estudo, é apresentar, tanto quanto nos 
foi possível,uma visão espírita de Jesus. Mas, para isso, tornou-se indispensável 
verificar como nosso Mestre tem sido visto por outras culturas religiosas, a fim 
de que pudéssemos avaliar melhor aquela que nos foi trazida por nossos 
benfeitores espirituais. 
 

Visão do Catolicismo 
 
Consultando sites católicos reconhecidos pela Igreja, encontramos expressões 
que nos levam à seguinte síntese do pensamento católico sobre Jesus:  
Jesus foi o Messias enviado à Terra para redimir a humanidade de seus pecados 
e restabelecer nossa união com Deus. É considerado Deus, a segunda pessoa do 
dogma da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). Seu martírio na cruz 
foi o momento mais significativo de sua ação redentora em nosso favor. A cruz 
foi transformada no símbolo do catolicismo e, por meio dela, as ofertas mais 
significativas de Jesus à humanidade: seu sangue, sua vida, sua morte.  
 
Expressões ilustradas por imagens de Jesus na cruz nos dão a dimensão de 
como no meio católico sedimentou a percepção da morte do Mestre como 
nosso fator de salvação. A redenção de nossos pecados é obra da misericórdia 
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do Pai que, para isso, enviou seu filho amado à Terra. O sacrifício de sua vida foi 
um determinismo de Deus para nos salvar. De certa forma, então, os 
crucificadores de Jesus foram agentes de Deus, a fim de que as escrituras 
fossem cumpridas. Alguns exemplos: 
“Não foram os pregos que seguraram Jesus Cristo na cruz, mas o amor dele por 
mim e por ti”. 
“Olhe para a cruz! Foi por ti, porque te amo! Ninguém te ama como eu” Jesus 
“Na cruz contemplamos o amor infinito de Deus pela humanidade”. 
 
Como consequência, o sangue, a doação da vida e sua morte sobrelevam-se 
como um ato divino de Jesus-Deus, dando sentido e autoridade aos seus 
ensinos.  
 

Visão do Protestantismo 
 
“A fé é o estandarte que nos guia à salvação”, parecem nos dizer os sermões 
que se ouvem na igreja protestante e evangélica. Há um foco preponderante 
nos escritos da Bíblia, que, na concepção protestante, é a fonte exclusiva da 
revelação divina. Velho e Novo Testamentos se fundem e se atualizam, 
ofertando expressões que nos guiam na moral e no comportamento. Jesus é 
visto sob o ângulo do poder, sobretudo pelos milagres que realizou, dando 
sentido a fé que devemos ter nele. Assim como buscou a solução dos problemas 
dos homens da sua época, Jesus hoje também, se tivermos fé, solucionará todas 
as nossas dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. “O sangue de Jesus 
tem poder” é um mantra apreciado entre os evangélicos. 
 
 

Visão do Judaísmo 
 
 
Segundo o Judaísmo, Jesus foi um grande rabino, homem de paz, que divulgava 
a compreensão entre os homens. Para a crença judaica, o Messias ainda não 
chegou. Quando chegar, implantará uma era de paz e amadurecimento para a 
humanidade. Os Evangelhos e os demais livros que compõem o chamado “novo 
testamento” não são considerados, mas a Torah (os cinco livros atribuídos a 
Moisés). 
 
Numa rápida recordação histórica, vamos encontrar na autoridade do Sinédrio 
os fundamentos dessa recusa de Jesus como o Messias e como salvador. Com 
efeito, no meio judaico, apenas os sacerdotes (incluindo entre eles os escribas) 
possuíam prerrogativas para interpretar a lei e os profetas. E a tradição do 
Sinédrio foi a de consolidar uma interpretação cada vez mais ao pé da letra, 
tendo abandonado a rica simbologia da cabala deixada por Moisés, causando 
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danos irreversíveis ao povo judeu até os dias de hoje. Um desses danos foi a 
eliminação de qualquer possibilidade de Jesus ser o Messias. 
 
Dois exemplos que demonstram a exclusão de Jesus: o profeta Izaías anunciava 
o Messias como “um rei de grande poder” e Daniel profetizou que o Messias 
“desceria diretamente dos céus”. A interpretação dos sacerdotes: O Messias 
seria um político poderoso e invencível; uma figura carismática, capaz de mudar 
o rumo da história, ao sopro de sua vontade. Libertaria Israel do jugo romano e 
restabeleceria a pujança do povo de Deus. 
 
A linguagem simbólica dos profetas transformou-se numa ficção real: o Messias 
seria um rei guerreiro, capaz de implantar a paz duradoura (na linguagem 
profética, o cordeiro viveria ao lado do leão), a pobreza seria definitivamente 
banida, o mundo seria feliz, as pessoas belas e virtuosas, sob a liderança de 
Israel. 
 
Como aceitar Jesus como o MESSIAS, se ele não possuía nenhum perfil do 
arquétipo traçado pelo Sinédrio? De fato, Jesus era um indivíduo sem poder e 
sem influência; exercia uma profissão inexpressiva – a de carpinteiro – 
geralmente ocupada por pessoas de poucos dotes intelectuais, pobres e 
humildes. No correr de sua vida pública admitiu pagar o tributo a Roma, pecado 
capital para quem aspirasse a ser o libertador de Israel. Durante sua vida, 
misturou-se com publicanos e pessoas de má vida, além de, em suas pregações, 
falar de amor aos inimigos!!! E para não pairar qualquer dúvida de que não 
poderia ser o messias, Jesus morreu sob o opróbrio romano: a cruz.  
 
Assim, teria sido inútil qualquer esforço de mostrar que Jesus não pleiteava o 
poder. Para o Sinédrio, classificá-lo como agitador e sublevador das massas foi 
um gesto natural e plenamente de acordo com os procedimentos judiciais da 
época. 
 

Visão do Islamismo 
 
O Islamismo não tem a Bíblia como livro sagrado, mas o Corão – um conjunto de 
normas comportamentais recebidos por Maomé, o profeta supremo do Islã. Alá 
(Deus) enviou diferentes mensageiros ao longo da história, portadores da 
mesma mensagem e dos mesmos ensinamentos, que se degeneraram ao longo 
do tempo. Para o Islamismo, Jesus foi um deles, assim como os grandes 
personagens bíblicos. Maomé, todavia, é o maior e o mais sábio de todos eles. 
 
Para melhor entendimento do Islamismo, consignamos abaixo algumas 
expressões de Áureo sobre a personalidade de Maomé, retiradas de Universo e 
Vida, à pg 52: 
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Escolhe, então, um de seus mais caros apóstolos, espírito amplo e enérgico, 
decidido e hábil, e confere-lhe a missão de trazer os árabes ao redil do 
Evangelho. 
 
Limitado às estreitezas da carne e sentindo-se aparentemente à deriva, entre 
forças contraditórias, cede ouvidos invigilantes às potências do mal... Mistura no 
seu trabalho o divino e o humano, a luz e as sombras, a verdade e o erro, a 
misericórdia e a intolerância. 
 
Experimentou na própria alma as consequências de sua fraqueza, e dando 
exemplo de extrema dignidade, deixar-se-ia trucidar pelas hordas de seus 
próprios seguidores. Construiu, com a ajuda de sua fiel Cadija (Émile Collingnon), 
a monumental reinterpretação de “Os quatro Evangelhos”. 
 

Visão do Mormonismo 
 
Também os Mórmons são grandes estudiosos dos livros sagrados, por isso 
registramos sua concepção de Jesus. Para o Mormonismo, Jesus é o criador da 
Terra e, no final dos tempos, será juiz supremo da humanidade terrestre. 
Encontramos a seguinte definição de Jesus num site mórmon: Jesus Cristo é o 
filho de Deus. Por intermédio dele, o Pai Celestial proporcionou-nos a 
possibilidade de nos tornarmos como Ele e voltar a viver com Ele para sempre. 
Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo criou a Terra. Quando a vida nesta 
Terra terminar, Jesus Cristo será o Juiz Supremo. 
 

As grandes religiões: Jesus é o salvador 
 
Independentemente de ser visto como rabi, como profeta, como filho de Deus 
ou como o próprio Deus, uma coisa é certa: há um consenso entre as grandes 
religiões cristãs de que Jesus é o nosso SALVADOR. Junto à Igreja Católica, é 
salvador por ter dado sua vida por nós, sacrificando-se na cruz em remissão de 
nossos pecados. Como proclama o protestantismo, é SALVADOR pela fé na sua 
palavra e nas suas promessas; fé no poder que ele tem sobre todas as coisas, 
nos seus milagres. Assim como ele resolveu os problemas das pessoas que o 
rodearam, por meio dos milagres, baseados na fé nele, também está Jesus 
sempre ofertado para resolver os nossos problemas. 
 
 
 

Visão do Espiritismo 
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O Espiritismo possui uma visão prospectiva e dinâmica de Jesus. O foco do 
Espiritismo está mais no legado que nos deixou do que em sua pessoa. Ele é 
SALVADOR justamente por esse legado, de cunho absolutamente moral, que a 
humanidade é convocada a estudar, entender e praticar. O Espiritismo admite, 
então, que somos nós que vamos em direção ao Cristo, por meio de nossa 
evolução cultural, moral e intelectual, mais do que ele devesse vir a nós. Tendo 
estado entre nós e nos dado os meios, não estará mais com a missão de cuidar 
de nosso dia a dia, ou de fazer “novos milagres” para nos salvar das dificuldades 
normais da vida. A expressão de Áureo (Universo e Vida, VIII – O divino Legado) 
é solene no encaminhamento desta prospecção: “Não será que o Cristo cresce, 
a cada dia, diante dos olhos e do coração dos homens, exatamente porque só a 
pouco e pouco, à medida que evoluem, vão podendo melhor entendê-lo e 
melhor senti-lo”? 
 
Segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 625, Jesus é um espírito puro, 
escoimado de qualquer ligação ou ranço com a matéria que nos cerca e nos é 
apresentado como o nosso modelo moral. “Jesus constitui o tipo da perfeição 
moral a que a Humanidade pode aspirar na Terra. 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”, nos afirma a obra básica 
da filosofia espírita. E Áureo complementa: “a moral evangélica do Cristo é 
padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão 
afinal de ajustar-se”. 
 

Poder, sabedoria e amor 
 
 
É o mesmo Áureo, na obra citada, que apresenta Jesus em três dimensões: 
poder, sabedoria e amor: “Tão imensos são o poder e a sabedoria dele, tão 
indizível o seu amor, que ele pôde produzir esse sublime milagre de nos revelar, 
sem ofuscar-nos, verdades eternas, de incontáveis faces, capazes de alimentar-
nos e de enriquecer-nos para sempre! (Universo e Vida, VIII – O divino legado) 
 

Poder 
 
Servimo-nos de informações de Emmanuel, em A Caminho da Luz, para a visão 
que o Espiritismo tem do poder de Jesus. Afirma-nos Emmanuel que “Jesus 
pertence a uma comunidade de espíritos puros, a quem estão confiadas as 
rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias”. Continua 
Emmanuel: Ela – a comunidade de espíritos puros – se reuniu duas vezes nas 
proximidades da Terra para solução de problemas da organização e direção do 
nosso Planeta: a primeira, quando o orbe se desprendeu da nebulosa solar para 
a formação da Terra e a segunda, quando se decidiu pela vinda do Senhor à 
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Terra, para trazer o Evangelho de amor e redenção”. Tais missões, das quais 
participa Jesus, é demonstração do mais notável poder. 
 
No Velho Testamento existem duas passagens que precisam ser aqui 
consideradas. Elas já foram mencionadas anteriormente, quando focalizou-se, 
no presente estudo, as profecias messiânicas. Aqui, elas devem ser recordadas 
para evidenciar a concordância do pensamento antigo com as informações de 
Emmanuel e Áureo, relativamente ao poder do Mestre dos Mestres:  

a) “Quando Deus fixava ao mar o seu limite, para que as águas não o 
ultrapassassem; quando compunha os fundamentos da terra, eu estava 
com ele e era seu arquiteto”. (Provérbios 8:29) 

b) “Antes de haver abismo, eu nasci e antes ainda de haver fontes 
carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver 
outeiros, eu nasci”. (Provérbios 8:24-25) 

 
As expressões de Emmanuel, em A Caminho da Luz, ao descrever as ações de 
Jesus na formação do nosso Planeta, ampliam nossa compreensão do seu 
poder: “Que força sobrehumana pôde manter o equilíbrio dessa nebulosa, 
conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas capazes de sustentar os 
fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios e milênios? Ou 
ainda: ... “Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua 
misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara 
do sol para as suas mãos augustas e compassivas”. E em outra passagem da 
mesma obra: “As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de 
confusão dos elementos físicos da organização planetária”. 
 

Os “milagres de Jesus” 
 
Se Jesus foi o arquiteto responsável pela formação do Planeta Terra, é fácil 
admitir que, quando aqui esteve na sua missão de trazer seu evangelho 
redentor, tinha pleno conhecimento e domínio das forças da natureza, das 
doenças e sofrimentos humanos. Assim, o Espiritismo vê os chamados 
“milagres” relatados pelos evangelistas como demonstrações desse 
conhecimento e domínio e não como “milagres” ou como derrogação das leis 
naturais. 
 
Na verdade, o Espiritismo admite que aquele mesmo poder do Mestre poderá 
ser exercido pelos homens, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, 
conforme nos relata Áureo, em Universo e Vida, VIII, O Divino Legado: “No 
futuro, a medicina espírita bem servida pela física das radiações e pela química 
dos fluidos, saberá utilizar os poderes anímicos e as forças da natureza, como 
fazia o médico divino. Interromper o sono cataléptico, libertar possessos e 
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obsidiados, curar paralíticos e cegos, limpar leprosos, devolver a audição aos 
surdos e a luz da paz aos desesperançados”.  
 
 

Sabedoria 
 
A sabedoria de Jesus se manifesta nas coisas que ele nos ensinou. Todas elas, de 
uma simplicidade encantadora, representam, para o Espiritismo, o que há de 
mais sábio, essencial e verdadeiro à disposição da pesquisa humana, para ali 
encontrar seu caminho de realização e felicidade.  
 
Áureo nos faz uma preciosa síntese da sabedoria dos ensinos do Mestre, à luz 
dos enunciados espíritas: 

a) A amorosa paternidade de Deus; 
b) A vida futura e as muitas moradas; 
c) A ausência de privilégios: Deus dá a cada um segundo suas obras; 
d) A justiça essencial pela lei de causa e efeito; 
e) A lei das reencarnações, como base do ressarcimento e do progresso; 
f) O imperativo da evolução incessante; 
g) O progresso sem fim pelo mérito pessoal; 
h) A pluralidade dos mundos habitados; 
i) O amor que cobre a multidão dos pecados. 

 
E Emmanuel, em A Caminho da Luz, pg 109, pondera, para nossa reflexão, que  
“das lições inesquecíveis do Divino Mestre decorrem consequências para todos 
os departamentos da existência planetária, de renovação dos institutos sociais e 
políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens, dentro de 
uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal”. Repercussões na 
Medicina, na Política, na Sociologia, no Direito, na Religião, na Filosofia 
(englobando a Ética, a Moral e a Lógica) e, principalmente, nas Ciências da alma 
– a medicina do futuro. 
 

Amor 
 
Os autores espirituais que vimos citando nos evidenciam que, desde a formação 
do Planeta, até sua descida entre nós, que representou imenso e inenarrável 
sacrifício, uma “tortura cósmica”, na expressão de Áureo, Jesus a tudo se 
submeteu pelo infinito amor que dedicou à humanidade. 
 
A dimensão do gesto de Jesus de ter estado entre nós, nos ensinando e 
vivenciando o amor, deverá, na visão espírita, repercutir nas relações humanas, 
quebrando as barreiras e distâncias existentes entre os homens, todos filhos do 
mesmo pai: “Jesus, com sua doutrina da tolerância e do perdão, ensinou-nos 



81 
 

que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. 
Sua palavra veio reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e 
na mesma estrada luminosa do amor”. 
 
Esse amor infinito do Mestre está presente em cada gesto, em cada olhar, em 
cada exemplo, em cada palavra do seu divino legado. 
 
A visão espírita de Jesus não se perde, pois, nos meandros das discussões em 
torno do Cristo histórico, cujos registros são tão escassos e contraditórios. 
Prefere lançar as bases para uma visão mais ampla da presença dele entre nós, 
na sua dimensão planetária, absorvendo dele lições imortais contidas nos 
ensinos morais que ele nos deixou, hoje expandidas e aprofundadas por 
inteligências espirituais que penetraram no âmago de cada uma e as 
transformaram em reflexões oportunas e atuais. 
 
 
 
 
 
 
 

AULA 11 

Os continuadores de Jesus 
 
 
 
 
 
 

Pentecostes 
 
 
Reza a tradição que Jesus iniciou seu trabalho de divulgação da Boa Nova aos 30 
anos. Gostava de fazer suas pregações às margens do Lago de Genesaré ou do 
Rio Jordão, onde encontrou boa parte dos doze homens que convidou para dar 
continuidade à missão. Mas, no correr do tempo, quando as multidões se 
mostraram mais famintas da nova palavra e da nova ordem, ele fez novos 
convites, que Lucas, no capítulo 10 do seu Evangelho, enumera como 72: 
“Designou o Senhor, ainda, 72 outros discípulos e mandou-os, 2 a 2, adiante de 
si, por todas as cidades e lugares. ... Não andeis de casa em casa. Em qualquer 
cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os 
enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo.  
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Quem vos ouve, a mim ouve; e quem vos rejeita, a mim rejeita; e quem me 
rejeita, rejeita aquele que me enviou.  
Voltaram alegres os setenta e dois, dizendo: Senhor, até os demônios se nos 
submetem em teu nome. Mas, Jesus disse-lhes: Não vos alegreis porque os 
espíritos vos obedecem, mas porque vossos nomes estão escritos nos céus”. 
(Lucas, 10) 
 
Como se vê, além dos doze apóstolos, Jesus contava com uma rede de 72 outros  
discípulos – um número simbólico, lembrando os 70 anciões de Moisés. Todos 
eles, após os acontecimentos do Calvário, se sentiram amedrontados diante da 
possibilidade de perseguição dos judeus apegados às velhas seitas, contrárias ao 
que Jesus ensinava. 
 
Nos últimos dias que antecederam sua condenação, Jesus já lhes anunciava uma 
mudança radical em suas vidas, que os judeus chamavam de “batismo”: 
Permanecei em Jerusalém: vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos 
dias (Atos, 4). 
 
E o livro de Atos, no capítulo 2: 1-3 narra “o batismo” a que todos se 
submeteram: “Ao se completar o dia de Pentecostes, estavam todos juntos. De 
repente, surgiu um som do céu, semelhante a uma ventania violenta, e encheu 
toda a casa onde estavam sentados. E se tornaram visíveis línguas como de 
fogo, e sobre cada um deles assentou-se uma delas (Atos, 2:1-3). 
 
O fenômeno de Pentecostes provocou uma transformação radical naqueles 
escolhidos iniciais. Uma alma nova, um entusiasmo diferente, uma inspiração 
amplificou todo o aprendizado retido do Mestre. Segundo os autores 
espirituais, naquele momento, todos os que estavam reunidos no cenáculo com 
medo dos judeus, foram insuflados por uma chama de entusiasmo, coragem, 
convicção e disposição, porque passaram a ter certezas que antes não tinham. 
Algumas dessas certezas: 

a) A visão clara de que Jesus era o Messias e que “o reino de Deus havia 
chegado”; 

b) Completa perda do medo e das dúvidas; 
c) Sensação de certeza com relação ao que Jesus deles esperavam (missão); 
d) Explosão inexplicável de uma ferramenta nova: a mediunidade. 

 
André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 26, nos traz alguns 
daqueles cenários mediúnicos por eles vivenciados: “Desde então, os eventos 
mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados 
libertavam-nos da prisão injusta (Atos, 5:18-20). O magnetismo curativo era 
vastamente praticado pelo olhar (Atos, 3: 4-6) e pela imposição das mãos (Atos, 
9:17). Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais 
vampirizavam (Atos, 8:7).  

http://www.bibliaonline.com.br/tb/atos/5
http://www.bibliaonline.com.br/tb/atos/3
http://www.bibliaonline.com.br/tb/atos/9
http://www.bibliaonline.com.br/tb/atos/9
http://www.bibliaonline.com.br/tb/atos/8
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E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais 
converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes. 
 
A explosão mediúnica que aconteceu na festa de Pentecostes, logo após a 
“subida” de Jesus aos céus, constitui marco significativo para o cristianismo 
nascente, não só pelos fenômenos extraordinários que aconteceram, mas pelo 
avivamento em cada um dos apóstolos do que Jesus pretendia com , 
 

Os doze apóstolos 
 
 

Pedro 
 
Simão Pedro nasceu em Betsaida, ano 10 aC, filho de Jonas e irmão de André. 
Era pescador em Cafarnaum quando o Mestre o convidou, juntamente com 
André. Dali por diante, ambos seriam pescadores de homens. Pedro, ainda que 
sem título e hierarquia, era vsto como líder e “reserva moral” dos apóstolos. 
Conta-nos Áureo, em Universo e Vida, que Pedro reunia em sua personalidade 
as reencarnações de Abraão e Salomão. 
 
Pedro foi o apóstolo que mais questionou o Mestre, mais lhe fez perguntas, 
mais teve cenas de aprendizados que se tornaram, no tempo, preciosas lições 
para quem deseja seguir o Cristo. 
Destacamos as dez principais: 

a) O convite do Mestre para que fosse pescador de homens; 
b) Participação nas duas “pescas milagrosas” e em ambas, a lição da fé; 
c) Caminhar sobre as águas e a lição de pouca confiança em si mesmo; 
d) O olhar de Pedro, à distância, retratado por Lucas, seguindo o calvário do 

seu mestre; 
e) A imorredoura lição do “perdoar setenta vezes sete”, a partir de uma 

pergunta sua; 
f) A recusa, após a última ceia, de que o Mestre não lhe lavasse os pés; 
g) Na transfiguração de Jesus, registrou sua felicidade no desejo de ali fazer 

tendas para que Moisés e Elias ali permanecessem para sempre, ao lado 
de Jesus; 

h) A cena da pesca de um peixe que tinha nas guelras uma dracma para o 
pagamento do tributo dele e de Jesus; 

i) A negação de Pedro por três vezes na noite da flagelação do Mestre; 
j) O corte da orelha do soldado quando Jesus foi preso. 

 
Também em Atos dos Apóstolos, a presença de Pedro continuou destacada, 
tanto na primeira parte, quando os apóstolos pregavam aos judeus 
exclusivamente, demonstrando que Jesus era o Messias, quanto na segunda, 
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com a pacificação da comunidade do Caminho, chamando Tiago e Paulo à 
conciliação. 

a) A cena entre ele e Simão, o mago, na qual ficou patente que a 
mediunidade não se compra; 

b) Chegando ao templo para orar, não tendo dinheiro, deu o que tinha: o 
magnetismo curador para “levantar” o paralítico que lhe pedia esmola; 

c) Várias vezes preso, teve as prisões abertas por anjos do Senhor. 
 
 

André  
 
Irmão mais novo de Pedro, nasceu em Betsaida da Galiléia e era pescador em 
Cafarnaum, tendo vivido entre 5 aC e 60 dC. Era discípulo de João Batista. 
Esperava o Messias para breve, segundo o anúncio de João. Provavelmente 
estimulado por seu profeta, seguia a Jesus por onde andava. Foi ele que deu 
notícia a Pedro e a Joao Evangelista do novo pregador, assim como também a 
Mateus, o evangelista. Quando, às margens do Lago Tiberíades, foi feito o 
convite de Jesus para segui-lo, ambos, André e Pedro não titubearam. Dali por 
diante, segundo a expressão do próprio Jesus, seriam pescadores de homens. 
Foi crucificado em forma de “X” na Grécia. 
 
A Escócia o honra como seu patrono e a bandeira daquele país ostenta em sua 
insígnia a cruz em forma de xis, em homenagem ao apóstolo. 
 
 

Tiago (o maior) 
 
 
Viveu entre  5 aC e 44 dC. Era também pescador e irmão de João Evangelista. 
Após a morte de Jesus, permaneceu em Jerusalém, auxiliando nos trabalhos da 
Casa do Caminho e pregando a boa nova em diversas regiões da Judéia. Foi 
executado por Herodes, pouco tempo depois de Estévão, tornando-se o 
primeiro mártir entre os apóstolos do Cristo. 
 
 

Filipe, o místico 
 
 
Viveu entre 8 e 95 dC. Reza a tradição que tinha quatro filhas, todas profetizas 
(médiuns). Teve atuação destacada nos primeiros tempos da Casa do Caminho, 
registrada por Lucas na parte inicial de Atos dos Apóstolos. Ficou muito 
conhecido pela pregação e pelos fenômenos mediúnicos de grande relevo que 
eram produzidos por seu intermédio. Após a morte de Jesus viajou ao Egito, 
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Etiópia (África) e Grécia. Há um Evangelho apócrifo com seu nome, achado 
entre os documentos de Nag Hammadi, em 1945, no Egito. 
 
 

Bartolomeu, o viajante 
 
 
Nasceu em Caná de Galiléia e viveu até o ano de 51 dC. Foi apresentado ao 
Mestre por Filipe. Pregou a boa nova na Índia, Armênia, Irã e Síria. Foi esfolado 
vivo e depois decapitado. 
 
 

Tiago (o menor, também chamado de “O Justo”) 
 
 
Nasceu em Nazaré, no mesmo ano de Jesus; era seu primo e irmão de Judas 
Tadeu. Era muito respeitado entre os judeus, por isso a alcunha de “justo”. Após 
a morte de Jesus, assumiu a direção do culto e da pregação da boa nova na Casa 
do Caminho. É, por isso, considerado pela Igreja Católica bispo de Jerusalém. 
Considerava que os ensinos de Jesus eram destinados aos judeus, por isso 
defendia que os costumes e normas judaicas deveriam fazer parte do 
Cristianismo. Sua influência era exercida não apenas na Judéia, mas também em 
novas comunidades, como a de Antioquia, fundada por Barnabé, e para onde foi 
mandado Paulo.  
 
O livro “Paulo e Estévão”, de Emmanuel, ao elucidar os fatos narrados em Atos 
dos Apóstolos, às pgs 374/375, registra o fato: “Em Antioquia, discutia-se muito 
a circuncisão e a questão dos alimentos puros e impuros. As vozes do Espírito 
Santo deixaram de manifestar-se. As contendas de Jerusalém estendiam-se por 
todas as comunidades”.  
 
Suas diferenças com Paulo de Tarso quase provocaram um cisma na Igreja 
inicial. A mesma obra de Emmanuel, às pgs 386/392, ao descrever o chamado 
“Concílio de Jerusalém”, menciona os posicionamentos divergentes dos dois 
apóstolos de Jesus, sobretudo quando é exigida a circuncisão de Tito, 
acompanhante de Paulo à reunião. Tito era um jovem convertido de Antioquia, 
portanto, um “gentio” para os judeus: “Paulo, Barnabé e Tito vão à reunião em 
Jerusalém. A circuncisão de Tito é exigida, causando polêmica. Tinha ímpetos 
(Paulo) de voltar a Antioquia e acusar de hipócritas e sepulcros caiados os 
irmãos  judaizantes.   
 
O tempo se encarregou de aproximar novamente aqueles dois seguidores do 
Mestre, ambos valiosos batalhadores da Boa Nova, cada um à sua maneira e 
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com suas personalidades fortes. Registramos algumas expressões de Emmanuel, 
em Paulo e Estévão, pgs 454/463, que nos esclarecem a compreensão mútua e 
o fortalecimento da amizade entre ambos: “A atenção que tenho consagrado 
aos Judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios”. 

**** 
Paulo passa a compreender Tiago, olhando-o por um novo prisma...  
A vida exige mais compreensão que conhecimento... Compreendia a extensão do 
sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo”. 
 
Tiago foi apedrejado em Jerusalém, em 62 dC, justamente por defender os 
princípios da Boa Nova e por se recusar a entregar cristãos aos judeus fanáticos.  
 
 
 

Judas Tadeu  
 
 
Viveu entre 10 aC e 70 dC. Era primo-irmão de Jesus e irmão de Tiago, o Menor. 
Viveu da agricultura em Caná de Galiléia, na Palestina. Após a morte de Jesus, 
tornou-se auxiliar de Pedro e Tiago na Casa do Caminho e pregou o Evangelho 
na Samaria e adjacências. Consta também que esteve pregando no norte da 
África, provavelmente no Egito. Morreu decapitado a machadadas. É 
considerado pela Igreja Católica o “padroeiro dos desesperados”. 
 
 
 

Simão, o zelote 
 
 
Nasceu em Caná, na Galiléia, e viveu entre 13 e 77 dC. É bem provável que seu 
apelido tenha origem em um grupo político armado, que lutava contra a 
ocupação romana da Judéia e ao qual, provavelmente, pertencia. Sempre 
trabalhou como auxiliar das missões de vários apóstolos. Sabemos que 
acompanhou Marcos e Filipe no Egito e na Síria; e esteve com Judas Tadeu na 
África. Morreu serrado ao meio, na Armênia, nos tempos de Trajano. 
 
 

Tomé 
 
Foi levado a Jesus por Filipe, aos 29 anos, tornando-se o 8º. Apóstolo. Tinha 
uma visão lógica, cética, analítica, inquiridora, mas era leal, honesto e corajoso. 
Levou o Evangelho aos medas e  partas, povos da Pérsia. Há também indícios de 
que tenha pregado na Índia, segundo as pistas encontradas por São Francisco 
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Xavier, no século XVI. Morreu martirizado em Madras, com uma lança, no ano 
72.  
 
Reverenciava o Mestre por seu caráter e personalidade. Via-o amoroso, mas 
justo e equânime; firme sem ser obstinado; calmo, mas não indiferente; forte e 
ao mesmo tempo doce. 
 
Há três passagens que marcam indelevelmente Tomé nos Evangelhos. A 
primeira, registrada por João, 11,16, mostra um arroubo de Tomé ao tomar 
conhecimento da ida de Jesus a Jerusalém: “Vamos também nós para 
morrermos com ele”.  
 
A segunda, registrada também por João 14, 56, aconteceu quando Jesus decidiu 
partir para Betânia para “acordar” Lázaro, propiciando-nos a inesquecível lição 
de quem era Jesus para a humanidade: 
"Para onde eu vou vocês sabem. E também sabem o caminho.  
Tomé: "Se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho?” 
Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por 
mim“.  
E a terceira é a mais identificadora da racionalidade de Tomé. Jesus havia 
ressuscitado e aparecido aos apóstolos, mas Tomé não estava entre eles. Ao 
aparecer pela segunda vez, chamou o apóstolo: “Tomé, põe o teu dedo aqui e vê 
minhas mãos!... Não sejas incrédulo! Felizes os que creram sem ter visto.” (Jo, 
20, 26) 
 

Judas, o iscariote 
 
 
Nasceu em Keriot, Judéia, daí o apelido iscariote. Judas é o único apóstolo que 
não era da Galiléia. Era o tesoureiro coletivo, recebia subvenções de Mateus 
para custear o grupo de Jesus em suas andanças pela região. Tinha convicção de 
que Jesus iria libertar a nação do jugo romano com seu poder e sua eloquente 
palavra. Por isso, estava mais atento aos milagres do que aos ensinos. Os 
estudiosos de sua personalidade não apontam seu gesto de entregar o Mestre 
como uma traição deliberada, mas como forma de apressar “o reino de Deus”, 
segundo sua interpretação. Reencarnou como Joana D’Arc, libertou a França na 
guerra dos 100 anos contra a Inglaterra e, pela lei de causa e efeito, foi traída 
pelas autoridades eclesiásticas. 
 
 
 

Matias 
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Por revelação, sabemos que Matias era Zaqueu, o cobrador de impostos. A 
mudança de nome se deu por um costume da época entre os judeus: quem 
passava por uma transformação, fosse qual fosse, recebia um “batismo” e 
mudava de nome. Foi escolhido pelos Apóstolos, logo após Pentecostes, para 
substituir Judas Iscariotes, justamente porque se destacava por sua 
autenticidade no cumprimento dos ensinos de Jesus, cuja essência, após a visita 
de Jesus a sua casa, apreendeu de forma notável. Pregou inicialmente na Judéia 
e posteriormente na Etiópia. Consta que morreu em idade avançada, em 
Jerusalém.  
 
 
Nota: deixaremos de apresentar aqui o perfil de Mateus e João Evangelista, integrante 
dos doze apóstolos. Figurarão no próximo encontro, na aula específica dos 
evangelistas. 

 
 
 
 
 

AULA 12 

Os Evangelistas 
 
 
 
 
 
A palavra “Evangelho” é de origem grega, oriunda do prefixo “ευ”(que significa 
boa) e “αηγελια”, que quer dizer mensagem ou notícia. “Boa Nova” 
normalmente, então, é expressão utilizada pelos exegetas para se referir aos 
ensinos do Cristo divulgados pelos apóstolos, porque, de fato, na época era uma 
grande novidade. Hoje é sinônimo de Evangelho, pura e simplesmente. 
 
Além dos quatro evangelhos – de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João – 
existem vários outros documentos também cognominados de “evangelho”. Os 
quatro mencionados, são considerados pelas religiões cristãs como “canônicos”, 
isto é, receberam uma análise sob critérios rigorosos e foram aprovados pela 
similaridade dos ensinos, recebendo uma espécie de “autenticidade” legal – um 
“cânone” eclesiástico. Os outros são considerados “apócrifos” ou não 
canônicos, oriundos, em sua maioria, do movimento gnóstico. Trata-se de 
fragmentos, descobertos em Nag Hammadi (Egito), no ano de 1947, trazendo 
em seu bojo escritos sobre Jesus e pessoas que conviveram com ele, em 
linguagem iniciática. 
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Os principais evangelhos descobertos em Nag Hammadi são: 
 

a) Proto-evangelho de TIAGO 
É conhecido também como Livro de Tiago ou o Livro da Natividade de 
Maria, porque retrata os acontecimentos antes do nascimento de  
Cristo, a história de Maria e da natividade, assim como detalhes de Maria 
no templo, até seus 12 anos, da vida de José e seus filhos do primeiro 
casamento e a anunciação do anjo. Trata-se de documento de grande 
valor, porque foi escrito em 66 dC, portanto, antes dos demais 
evangelhos, e poderá ter dado base às narrativas iniciais do Evangelho de 
Lucas e de Mateus. A Igreja se valeu de todas as suas informações sobre 
Maria, a mãe de Jesus, para fundamento de suas encíclicas que 
proclamam a devoção a ela.  
 

b) O evangelho de FILIPE 
 
Trata-se também de um documento de grande valor. Assim como o 
atribuído a Tomé, contém ditados de Jesus, 09 deles presentes nos 
Evangelhos canônicos e 08 originais. 
Para sentir o estilo iniciático do texto, anexamos duas expressões nele 
contidas: “Não foi só quando  apareceu  que  Cristo  ofereceu 
voluntariamente sua vida, mas ofereceu-a voluntariamente desde o dia 
em que o mundo surgiu”. 
O Senhor disse: "Bem aventurado aquele que é antes de chegar a existir. 
Pois, aquele que é, foi e será." 
  

c) O Evangelho secreto ou gnóstico de JOÃO  
 
Descreve aparições de Jesus a João, nas quais lhe são passados 
conhecimentos diferenciados. Segundo o autor, essas aparições 
aconteceram após Jesus "ter voltado ao lugar de onde veio". Trata-se de 
documento escrito entre meados do séc. II e início do III de nossa era. 
Abaixo, um trecho do Evangelho, para apreciação do estilo: 
 
"Devo ir mas vou ficar." Amém.  
"Devo honrar e devo ser honrado."  Amém.  
"Não tenho morada mas estou em todas os lugares."  Amém.  
"Não tenho templo mas estou em todos os templos."  Amém.  
"Sou um espelho para aquele que me contempla."  Amém.  
"Sou uma porta para aquele que bate."Amém. 
 

d) O gnóstico de TOMÉ  
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O Evangelho atribuído a Tomé é um dos mais completos documentos 
descobertos em Nag Hammadi. Possui inúmeras anotações semelhantes 
aos evangelhos canônicos, num tom meditativo e simbólico. Os 
enunciados não possuem sequencia cronológica. Foi escrito em copto, 
língua do Alto Egito, traduzido de original grego, e data do ano 50, 
portanto foi organizado antes dos evangelhos canônicos. 
 
Algumas expressões tiradas daquele documento: 
 
“Jesus disse: feliz o homem que sabe a que horas da noite virão os ladrões 
pois assim ele se levantará, reunirá suas forças e cingirá sua cintura antes 
que eles entrem.” 
 
“Jesus disse: céu e terra se enrolarão diante de vocês; e o Vivo saído do 
Vivo não conhecerá morte nem temor.” 
 
“Eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o 
que as mãos não  tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem.” 
 
“O que entrar em vossa boca não vos maculará,  
mas o que sair de vossa boca  é  isso que vos maculará”. 
 

e) O evangelho de MARIA MADALENA  
 
Éum documento escrito no séc. II da nossa era. Simula um diálogo entre 
Jesus ressuscitado e um discípulo. A parte principal descreve uma 
discussão sobre a vida futura entre Jesus e Maria Madalena. 
 
Duas expressões tiradas daquele documento, para apreciação do estilo: 
 
"Pedro disse: "O Salvador realmente falou com uma mulher sem nosso 
conhecimento? Devemos nos voltar e escutar essa mulher? Ele a preferiu 
a nós?". E Levi respondeu: "Pedro, você sempre foi precipitado. Agora te 
vejo lutando contra a mulher como a um adversário. Se o Salvador a 
tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? ". 
 
"O apego à matéria gera uma paixão contra a natureza. É então que 
nasce a perturbação em todo o corpo; é por isso que eu vos digo: Estejais 
em harmonia… Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de 
vossa verdadeira natureza. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, que 
ouça”. 
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Mateus  
 
Galileu, nasceu provavelmente no mesmo ano de Jesus, e era cobrador 
alfandegário dos romanos em Cafarnaum. Quando foi indicado por André, era 
casado e tinha 4 filhos. De mais posses do que os demais, tornou-se o provedor 
financeiro dos doze e de Jesus. Mas, mantinha silêncio em torno disso, por 
medo de que eles pensassem que o seu era dinheiro sujo. 
 
Único apóstolo que anotava os ensinos de Jesus, enquanto ele falava; isso 
tornou seus registros muito confiáveis. Era um bom julgador da natureza 
humana e metódico.  
 
É quase certo que tenha sido o de Mateus o primeiro Evangelho a ser rescrito, 
por volta de 70/72 dC, após a completa destruição da nação judaica pelos 
romanos, inclusive do templo de Salomão. Lemos em Paulo e Estevão, a obra de 
Emmanuel que resgata as lacunas existentes em Atos dos Apóstolos, que Paulo 
sempre recorria “às anotações de Levi” (nome pelo qual Mateus era também 
conhecido), jamais mencionando qualquer outro, sinalizando, com isso, ser o 
único disponível à época. “Saulo pediu a Ananias que lhe contasse tudo o que 
sabia a respeito de Jesus e tomou emprestadas, para copiar, algumas anotações 
que Ananias possuía do Evangelho de Levi”  (Paulo e Estévão, 216) 
 
Pregou na Síria, Capadócia, Galátia, Bitínia e Trácia. Foi executado na Trácia, na 
Lisimáquia, por obra de judeus ortodoxos. 
 
Em relação aos outros evangelhos, o de Mateus possui algumas características 
que, no conjunto, reforçam a destinação de seu trabalho: os compatriotas 
judeus. Exemplos: 

a) O Sermão do Monte lembra “Moisés e as tábuas da Lei”; 
b) Há um esforço em mostrar que Jesus era o Messias, a partir da sua 

linhagem e descendência de Davi e da “aliança” por meio de Abraão; 
c) Enfatiza os sermões de Jesus e o “reino” de Deus; 
d) Possui um viés profético (ênfase no Antigo Testamento). 

 
Registros exclusivos: 

a) O sonho de Mateus 
b) as parábolas do joio, do tesouro escondido, da pérola, da rede, do servo 

sem misericórdia, dos trabalhadores na vinha, dos 2 filhos, do casamento 
do filho do rei, das dez virgens e dos talentos. 

 

Lucas 
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Lucano ou Lucianus nasceu em Antioquia e estudou Medicina na Escola de 
Alexandria. Filho de Eneias, escravo grego erudito, conheceu o Apóstolo Paulo 
naquela mesma cidade, e se tornou seu amigo fiel, médico dedicado e 
companheiro de muitas andanças. A profunda amizade que uniu esses dois 
espíritos, a partir de então, levou Lucas a prestar todo apoio ao apóstolo dos 
gentios e a acompanhá-lo em todos os seus importantes momentos da vida. 
Custeia, por exemplo, a viagem do Apóstolo à Macedônia (2ª viagem), cuida de 
sua saúde, salva-o do apedrejamento em Jerusalém, e nos anos finais, é sua 
companhia e seu apoio moral. Viaja com Paulo a Roma, quando o apóstolo foi 
executado e, atendendo ao projeto que lhe havia sido solicitado, pesquisa a vida 
de Jesus junto a Maria, a Pedro e a outros apóstolos e tudo registra no seu 
Evangelho.  
 
Após a morte do apóstolo, escreve o Evangelho e os Atos dos Apóstolos nos 
anos seguintes, provavelmente após o ano 70. Atos dos Apóstolos é uma como 
memória dos primeiros 30 anos do cristianismo, mas com a nítida intenção de 
registrar o grandioso trabalho de divulgação da Boa Nova fora da Judéia. Para o 
exclusivismo judaico, isso não era pouco: estender as bênçãos consoladoras 
para todos os povos, retirando do cristianismo a limitação de ser considerada 
mais uma dentre tantas seitas judaicas que existiam. Seus últimos anos foram 
dedicados à pregação da Boa Nova na Grécia e países vizinhos. Consta que 
desencarnou idoso, próximo dos 84 anos de idade. 
 
Características do Evangelho de Lucas: 

a) Considerado o Evangelho do “Filho do Homem” (Jesus, o homem 
perfeito). É interessante observar que a expressão “filho do homem” está 
vivamente registrada no Livro Universo e Vida, de autoria de Áureo, 
apontado como reencarnação de Lucas);  

b) Enfatiza as parábolas e certa cronologia dos fatos; 
c) É dirigido especialmente aos gentios, atendendo certamente à 

orientação recebida de Paulo. 
 
Destaques e características específicas do Evangelho de Lucas: 

a)  A força do olhar de Jesus (Exemplo: o dirigido a Pedro no momento da 
negação): “Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se 
lembrou da palavra do Senhor: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 
vezes. Saiu dali e chorou amargamente”. 

b)  Acontecimentos relevantes da infância de Jesus, o cântico e os 
pensamentos íntimos de Maria. 
 

Registros exclusivos: 
a) perdão de Jesus a Madalena 
b) as parábolas da ovelha desgarrada, do bom samaritano e do filho 

pródigo; 
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c) A misericórdia do Cristo para com os excluídos; 
d) a justaposição das curas: ora a de um homem, ora a de uma mulher. 

 
 

Marcos  
 
 
João Marcos era filho de Maria, uma viúva rica de Jerusalém, cuja casa sempre 
esteve aberta aos cristão primitivos (é apontada, inclusive, como provável casa 
da última ceia de Jesus com seus discípulos). Maria, mãe de Marcos, é apontada 
como uma das mulheres que estavam ao pé da cruz, nos momentos finais de 
Jesus, juntamente com Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Ainda criança, João 
Marcos começou a se destacar por sua dedicação e mediunidade. É apontado 
como um dos 72 discípulos do Mestre. 
 
Em 47, acompanhou Barnabé e Paulo em sua primeira viagem missionária, mas, 
provavelmente por ser à época muito jovem, não conseguiu vencer as agruras 
do caminho e abandonou a caravana no meio da excursão, retornando a 
Jerusalém. Em face desse episódio, Paulo e Barnabé se desentenderam na 
segunda viagem, porque Barnabé queria contar novamente com a presença de 
Marcos. Ele se separou de Paulo e foi com Marcos para a ilha de Chipre porque 
Paulo não queria a companhia do jovem, imaginando que ele seria novamente 
um tropeço na dura missão. 
 
Segundo os estudiosos, o Evangelho de Marcos retrata a pregação de Pedro em 
Roma, de quem era assíduo companheiro de viagem (Ele é chamado de “O 
Evangelho de Pedro”). De fato, foi uma companhia para Pedro, assim como 
Lucas o foi para Paulo, comparecendo na Epístola de Pedro como “meu filho”. 
Tal informação nos é confirmada por um antigo documento de Papias, discípulo 
de Marcos, que diz: "O Presbítero também disse: Marcos, tendo-se tornado o 
porta-voz de Pedro, escreveu com muito cuidado tudo aquilo de que se lembrou 
- contudo, não em ordem - tanto das palavras quanto dos feitos de Cristo". 
 
No final da vida, Paulo pede, numa de suas epístolas, a presença dele, porque 
lhe era “útil ao ministério”. Os exegetas interpretam essa passagem como um 
reconhecimento do valor de Marcos e uma tentativa de reaproximação. 
 
Pregou em Chipre e atuou durante 19 anos em Alexandria (Egito). Foi preso e 
martirizado durante uma festa pagã, em Alexandria, no ano 68. 
 
Características: 
Os exegetas apontam o Evangelho de Marcos como dirigido especialmente aos 
romanos. É o evangelho do “servo de Deus”: Jesus é apresentado como um 
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poderoso obreiro. Apresenta mais ações que palavras. É curto e objetivo. Os 
tempos verbais indicam movimento e ação.  
 
Registros exclusivos: 

a) Dá ênfase aos milagres de Jesus, como exemplo de “serviço” perfeito: 
servo ativo e cheio de compaixão; 

b) É o evangelista que registra a missão de João Batista como precursor do 
Mestre; 

c) Apresenta um contraponto entre a fé no reino de Deus e o reino 
terrestre. 

 
 

João 
 
 
Nasceu em Cafarnaum, no ano 9, filho de Zebedeu e Maria Salomé. Ainda muito 
moço, tornou-se discípulo de João Batista. Era pescador como Tiago, seu irmão, 
e tinha o apelido de “filho do trovão”. Ao conhecer Jesus, levado por André, se 
tornou sempre próximo, tão próximo do Mestre que foi tido, por ele mesmo, 
como o “discipulo que Jesus amava”. Foi o único dos doze que acompanhou 
Jesus até o calvário. Exilado em Patmos pelo imperador romano Domiciano, foi 
jogado numa caldeira de óleo fervente, mas saiu ileso. Foi ali que escreveu o 
Apocalipse. Na distribuição das tarefas de manutenção da Boa Nova, tornou-se 
dirigente das igrejas da Ásia, a partir de Éfeso, na Grécia, onde se estabeleceu 
com Maria, a mãe de Jesus e ali morreu em idade avançada. Já alquebrado e 
sem forças, dizia sempre aos irmãos da comunidade de Éfeso a mesma 
expressão: “filhinhos, amai-vos uns aos outros”, como a sintetizar a essência de 
tudo o que aprendeu de Jesus e dos seus ensinos. 
 
Características: 
 
João possui caminhos próprios, independência de visão em relação aos demais 
sinóticos. Trata-se de um Evangelho cheio de alegorias e com permanente 
ênfase na pessoa de Jesus, apresentando-o como filho de Deus. Percebe-se nos 
seus registros o foco em todas as afirmativas de Jesus sobre si mesmo, como se 
estivesse numa permanente tentativa de fixá-lo nos corações daqueles que 
viessem a tomar conhecimento dos seus escritos. 

 
Por isso, mais do que os milagres e ações de Jesus, seu evangelho consagra 
muitas expressões de Jesus definindo a si mesmo: “Eu sou”. 

 Eu sou o messias (João 4:26) 

 Eu sou o pão da vida (João 6:35) 

 Eu sou a luz do mundo (João 8:12) 
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 Eu sou a porta (João 10:9) 

 Eu sou o bom pastor (João 10:14) 

 Eu sou a ressureição e a vida (João 11:25) 

 Eu sou o caminho, a verdade e a vida (João 14:6) 

 Eu sou a videira, vós os ramos” (João,15:1) 

 Em verdade, em verdade, vos digo: antes que Abraão existisse, EU 
SOU” (João, 8.55)  

 
O que se observa é que Jesus, no Evangelho de João, é mais etéreo, um ser de 
outras plagas, espiritual. João procurou mostrar que, além de ser o Messias, era 
divino. A Igreja se valeu de várias expressões do Evangelho de João para 
proclamar que Jesus era Deus (“No princípio era o verbo e o verbo estava com 
Deus e o verbo era Deus” / “Eu e o pai somos um”) 
 
No final do seu evangelho, João declara não ter dito tudo sobre Jesus: 
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais 
fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que 
deveriam ser escritos. 

 
****** 

João escreveu, ainda, o Apocalipse e três epístolas, que serão vistas à frente, 
juntamente com as de Paulo, de Pedro, de Tiago e de Judas.  
 
Apocalipse: 
 
Algumas reflexões sucintas de Emmanuel sobre o Apocalipse de João, 
registradas em A Caminho da Luz, pg 127: 
 
“O divino Mestre chama aos Espaços o espírito João, e o apóstolo, atônito e 
aflito, lê a linguagem simbólica do invisível”. 
“Recomenda-lhe o Senhor que entregue seus conhecimentos ao planeta como 
advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra.”  
“Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos”. 
“A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do 
mundo moderno, é a igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de 
púrpura.”  
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AULA 13 

Os “Atos dos apóstolos” 
 
 
 
 
 
 
São grandemente significativos, para uma visão espírita da Bíblia, os registros de 
Lucas, que ele mesmo denominou “Atos dos Apóstolos”. Eliseu Rigonatti, com 
muito acerto, denominou-o de “o evangelho da mediunidade”. Atos dos 
Apóstolos percorre os primeiros 30 anos do cristianismo nascente, permitindo-
nos apreciar, na singeleza e síntese da narrativa, a explosão mediúnica dos 
apóstolos e discípulos, a partir do fenômeno de Pentecostes. Mostra também, a 
dificuldade de acomodação de alguns apóstolos em torno do alcance dos 
ensinos do Cristo: alguns os imaginavam destinados apenas aos judeus, 
enquanto outros, para toda a humanidade. 
 
Assim registra Emmanuel, em Paulo e Estévão, pg. 599, o nascimento de Atos 
dos Apóstolos: “Terminadas as anotações evangélicas, o espírito dinâmico do 
Apóstolo da gentilidade encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as 
atividades apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo 
conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se originou o 
magnífico relatório de Lucas, que é Atos dos Apóstolos”. Pela expressão de 
Emmanuel, há profunda correlação entre Pentecostes e Atos dos Apóstolos, 
dando-nos a entender o alto significado da ação dos espíritos sobre os apóstolos 
e dos discípulos por eles formados.  
 
Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento, com 28 capítulos, e foi 
escrito em grego. Infelizmente, perdeu-se a última parte, com os momentos 
finais de Pedro e Paulo em Roma. Foi dedicado a Teófilo, provável amigo e 
protetor de Lucas.  
 
Os registros de Lucas em Atos dos Apóstolos podem ser vistos em três grandes 
momentos:  

a) o primeiro deles é o momento judaico, nos capítulos de 1 a 12, onde 
estão registradas as ações de Pedro, Estévão e Filipe. Trata-se de mostrar 
o esforço destes e de outros apóstolos em levar a mensagem aos judeus. 

b) O segundo, evidenciado pelos capítulos 13 a 28, é o momento dos 
gentios, evidenciando as ações e viagens de Paulo, Barnabé, juntamente 
com muitos colaboradores, com destaque para Lucas, Silas e Timóteo. 
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c) No contexto deste segundo momento, a conciliação entre judeus e 
gentios, que a Igreja chama de “Concílio de Jerusalém”. 

 
No que estamos chamando de “Primeiro momento” (os primeiros doze 
capítulos), há os seguintes destaques, segundo o que se depreende das 
informações de Emmanuel, no livro várias vezes citado, Paulo e Estévão: 
 

a) A ascensão de Jesus (40 dias após a “ressurreição”, transmitidas as 
últimas recomendações de Jesus aos apóstolos, ele se elevou sobre eles e 
“desapareceu de suas vistas”, num movimento de subida);  

b) Descrição do fenômeno de Pentecostes (já descrito no início do presente 
trabalho, na aula sobre os Doze Apóstolos); 

c) A eleição de Matias, em substituição a Judas Iscariotes. Matias, 
soubemos pela literatura espírita, foi o nome escolhido por Zaqueu – 
após o seu “batismo” transformador de novo seguidor de Jesus; 

d) Fundação dos primeiros núcleos cristãos em torno de Pedro; 
e) A atuação desinteressada e caridosa dos primeiros apóstolos, suas lutas e 

desafios dedicados à causa do Cristo; 
f) A expansão da Boa Nova pela iniciativa de Filipe e do grupo dos novos 

filiados helenistas, entre os quais a figura luminosa de Estévão; 
g) Formação e desenvolvimento da igreja de Jerusalém e o “Culto de Ação 

de graças”, nome pelo qual era conhecido o momento de prece e das 
manifestações dos espíritos. Tais manifestações se revestiram do maior 
significado, pois traziam orientações complementares aos trabalhadores 
da Boa Nova, a fim de que os discípulos se mantivessem fiéis à missão de 
cada um. 

 
 
A segunda parte do livro de Lucas, nos capítulos 13 a 28, consagra a presença de 
Paulo, desde os tormentos pessoais que inflingiu ao cristianismo nascente, com 
sua ferrenha perseguição aos cristãos e o apedrejamento de Estévão, até sua 
ação apostólica de levar a mensagem aos gentios, por meio de suas viagens ao 
mundo grego e romano. Tais viagens, das quais também participaram Barnabé, 
Lucas, Tito e Timóteo, dentre outros, serão vistas na 15ª aula deste trabalho. 
Nela teremos a oportunidade de conhecer informações valiosas sobre a 
administração romana, de algumas cidades gregas, dos cultos religiosos, de 
rotas comerciais, da política e até da topografia local. Mas, essencialmente, a 
organização e administração das igrejas cristãs primitivas, fora do circuito 
judaico, assim como as pregações e propagações das idéias cristãs, feitas por 
missionários fora do circuito dos doze apóstolos e discípulos iniciais.  
 
O “Concílio de Jerusalém”: 
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A crise das igrejas e das personalidades diante da continuidade ou não das 
práticas judaicas pelos não judeus convertidos. Emmanuel nos esclarece em A 
Caminho da Luz, pgs. 125 e 126, que os apóstolos do Cristo não estavam imunes 
de suas injunções de personalidade e conhecimento: “Todos os apóstolos do 
Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos, mas, se 
esses pescadores valorosos eram elevados Espíritos em missão, precisamos 
considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do 
Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos.” ( A Caminho 
da Luz – pag. 125 ) 
 
Uma dessas injunções, muito próprias da personalidade do povo judeu, era a de 
que os judeus se viam como “o povo eleito”, detentor da verdadeira ligação 
com Deus. Assim, mesmo tocados das novas verdades por Jesus, continuaram 
muitos deles firmes na convicção de que o cristianismo era um desdobramento 
do judaísmo, portanto, submetido a Javeh: “Tão logo se verificou o regresso do 
Cordeiro às regiões da Luz, a comunidade cristã começou a sofrer a influência do 
judaísmo, e quase todos os núcleos organizados, da doutrina, pretenderam 
guardar a feição aristocrática, em face das novas igrejas e associações que se 
fundavam nos mais diversos pontos do mundo...” (A Caminho da Luz – pag. 126 )  
 
Tudo começou com dolorosa crise na igreja de Antioquia, fundada por Barnabé. 
Para realizar a primeira viagem divulgadora junto aos gentios, por orientação 
recebida “no culto de ação de graças”, Barnabé e Paulo (recente auxiliar 
colocado ao lado de Barnabé, como aprendiz) tiveram que deixar a direção da 
comunidade em mãos de substitutos, que, depois de breve tempo, se 
desentenderam quanto à harmonia dos procedimentos. Quando Barnabé e 
Paulo retornaram da viagem, após quatro anos de ausência, lá estava instalada 
a discórdia. A crise na igreja de Antioquia é mostrada por Emmanuel, em Paulo 
e Estévão, numa riqueza de detalhes que não aparece naturalmente nos 
registros de Atos dos Apóstolos. Ela se resumia nas seguintes questões: 
 

a) Afirmativas dogmáticas sem fundamento e a divulgação de opiniões 
pessoais como autênticas; 

b) Discussões estéreis em torno, por exemplo, de alimentos puros e 
impuros; 

c) Obrigatoriedade da circuncisão para os gentios, que eram tratados com 
zombaria pelos cristãos de origem judaica; 

d) Paulo e Barnabé tiveram sua autoridade questionada, em face da longa 
ausência; 

e) Os espíritos benfeitores não mais se manifestavam; por essa razão, 
Manahen, o único sério, se afasta do culto. 

 
Pedro, chamado às pressas por Paulo, conclui que a situação em Jerusalém era 
idêntica, fato que o levou a convocar Paulo e Barnabé para um entendimento 
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na cidade de Jerusalém. Isso porque, diante dos emissários de Tiago, Pedro se 
havia retraído e mudado o tratamento perante os não judeus. Paulo, 
decepcionado, o questiona da tribuna, lembrando que ele era um exemplo vivo 
para todos, uma rocha da fé e que deveria ter as palavras do Cristo sem 
algemas. A forma rude como Paulo fez sua intervenção provocou a discordância 
de Barnabé. 
 
Em “As marcas do Cristo”, pg 108, H. Miranda registra a abordagem de Paulo: 
“temos, sim, um direito: o de viver com a verdade, o de abominar a hipocrisia e, 
o que é mais sagrado, o de salvar o nome de Simão das arremetidas farisaicas, 
cujas animosidades conheço, por constituírem o abismo escuro de onde pude 
sair para as claridades da redenção”. 
 
Pedro, em memorável atitude de humildade, fez sua intervenção, chamando a 
todos a uma revisão comportamental. Sentiu o espinho da missão, 
impossibilitado de justificar seus atos a menos que provocasse maior escândalo 
para a instituição. 

“Irmãos! Muito tenho errado neste mundo; se errei entre os irmãos de 
Antioquia, peço perdão de minhas faltas”.  

 
Naquele instante sua palavra foi de reaproximação, tocante e verdadeira. 
Compreendera, ali, que “o mestre amara a todos, indistintamente,  repartira os 
bens eternos com todas as criaturas. Ao seu olhar, gentios e judeus, eram 
irmãos. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado com os israelitas, bem como a 
Paulo, pela sua dedicação àqueles que não conheciam nem a idéia do Deus 
justo”. 
 
O concílio de Jerusalém: 
 
Algum tempo depois, Paulo e Barnabé, acompanhado de Tito, jovem gentio 
convertido ao cristianismo e ardoroso auxiliar de Paulo, vão a Jerusalém para 
um entendimento difícil com Tiago e sua equipe de colaboradores. Isso porque: 
 

a) Os judeus, mesmo depois de aderir a Jesus, continuavam crendo ser o 
“povo eleito”; 

b) A circuncisão significava a aliança com Deus e todos os homens a ela 
estavam sujeitos, inclusive aqueles que tiveram o “privilégio” de receber 
a Boa Nova. 

 
Na abertura do conclave, Pedro assumiu a palavra e deu o tom dos 
entendimentos que viriam: 
“Por que, pois, provocais agora a Deus, pondo-lhes (aos gentios) um jugo que 
nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Pela graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo seremos salvos, exatamente como eles. Deus, que conhece os corações, 
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testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a 
nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus 
corações”. 
 
O acordo daquela célebre reunião pode ser sintetizado nas seguintes decisões: 

a) Paulo aceitou a circuncisão de Tito, não só como forma de apaziguar os 
ânimos, mas porque precisava levar dali uma carta liberatória da 
obrigatoriedade de que futuros convertidos não judeus tivessem que ser 
circuncidados; 

b) Foram também aceitas as propostas de Tiago (fugir da idolatria, evitar a 
luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados); 

c) Os gentios foram liberados dos costumes judaicos, como desejava Paulo 
e Barnabé. 

 
De posse das cartas liberatórias, Paulo sai em busca definitiva dos gentios. Cria 
seus próprios caminhos para a divulgação da Boa Nova e consolida sua equipe 
de colaboradores. A partir dali, para a libertação e expansão da Boa Nova, 
afronta todos os sofrimentos e se anula pela causa de Jesus. Visionário do Cristo 
planetário, viaja, escreve e prega sem descanso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

AULA 14 

Paulo de Tarso 
 
 
 
 
 
A história do cristianismo não seria a mesma sem Paulo de Tarso. Uma figura 
ímpar, cujo aparecimento foi assim qualificado por Emmanuel, em A Caminho 
da Luz, pg. 126: “... Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo 
de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento 
dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de 
Paulo tornam-se poderosos elementos de universalização da nova doutrina. De 
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cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu 
enorme prestígio, fala do mestre, inflamando os corações.  
 
E continua Emmanuel, à mesma página: “A princípio estabelece-se entre ele e os 
demais Apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua 
influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro 
da comunidade cristã”.  
 
Para estender a Boa Nova aos gentios (povos não judeus), Jesus não se valeu de 
um instrumento qualquer, mas de uma personalidade que reuniu em si uma das 
maiores culturas de sua época. Além de judeu, Saulo era cidadão do mundo 
romano, portador de uma inteligência brilhante, desenvolvida nos principais 
centros da intelectualidade na época: Atenas e Alexandria, onde fez seus 
estudos. Nasceu no ano 5 aC, em Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, onde atualmente 
está a Turquia. Na época de Saulo, já era uma cidade grande, com mais de 
duzentos mil habitantes e muito próspera. Era predominantemente grega e um 
dos mais efervescentes centros de cultura do mundo helênico, rivalizando-se 
com Atenas. 
 
O pai era comerciante judeu e possuía cidadania romana. Aos 16 anos, foi aluno 
de Gamaliel, sumo sacerdote do templo, em Jerusalém, dotado de visão 
profunda das Escrituras e do perfil do futuro Messias, cuja vinda aguardava com 
a ansiedade própria de quem era temente a Deus. Aos 29 anos tornou-se 
Doutor da lei e foi com esta credencial que se encheu de zelo contra os cristãos, 
vistos por ele como conspiradores contra a Torah de Moisés, merecedores da 
justiça mais severa, por sua infidelidade a Javeh. 
 
De fato, no ano seguinte em que foi credenciado Doutor da Lei, irado com a 
“nova seita”, foi a Damasco prender Ananias, um dos responsáveis por ela em 
Damasco. No caminho, Jesus muda sua vida. Veremos que, durante 32 anos, 
contagiado pela transformação profunda a que foi submetido pela visão de 
Jesus, visita o mundo dos gentios levando a boa nova do cristianismo. Em nome 
dessa causa, a tudo renuncia, inclusive à própria vida. Tem a cabeça decepada 
em 67, a mando de Nero. 
 
Antes da aparição do Cristo, em Damasco, conforme nos informa Emmanuel, na 
obra Paulo e Estevão”, às págs. 82/3 e 195, Saulo era um esbelto jovem de 30 
anos, solteiro, cheio de vivacidade. A fisionomia israelita, viril e máscula, fixava-
se particularmente nos olhos, profundos e percucientes. Temperamento 
apaixonado e indomável, arguto, resoluto, com belíssima carreira pela frente. 
Poliglota, comunicava-se de preferência em grego, a que se afeiçoara desde a 
cidade natal, mas também o hebraico e o latim. 
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Encarnava o ideal judaico em sua maior inteireza: servir a Deus com todas as 
suas forças. De concepções sérias, a seu ver, todo homem deveria conservar-se 
puro até o casamento. O lar haveria de ser tabernáculo de bênçãos eternas, os 
filhos, as primícias do lar e do maior amor. Abominava o erro, dominava os 
impulsos e anseios da mocidade. Estava convencido de que era preciso acordar 
a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único. “Roma é 
poderosa e Atenas é sábia; todavia, é necessário dobrar os joelhos de gregos e 
romanos ante a lei de Moisés”, nos esclarece Emmanuel sobre suas convicções, 
em Paulo e Estévão, pg. 197. 
 

O fenômeno de Damasco 
 
A caminho de Damasco, todos os grandes planos, sonhos, ambições e 
convicções ruíram fragorosamente. Justamente quando pretendia firmar sua 
autoridade definitivamente, rumo à conquista do direito de suceder ao sumo 
sacerdote, a partir de severa e definitiva perseguição, se possível o 
aniquilamento dos seguidores do Nazareno.  Jesus, aquele mesmo nazareno que 
ele tanto odiava, tinha outros planos para ele. 
 
“Dentro da luz, a figura de um homem de majestática beleza, os olhos 
magnéticos, imanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e 
terna onde pairava uma divina tristeza, perguntava: Saulo! ... Saulo!... Por que 
me persegues?” (Paulo e Estévão, pg. 197).  
 

É impossível saber o que se passou no interior daquele jovem ambicioso, cujos 
olhos foram cegados pela luz, enquanto sua alma sincera era iluminada por 
verdades estarrecedoras. Num átimo, foi passando diante dos olhos: 

a) A incoerência das estruturas do Sinédrio; 
b) A derrocada dos planos antigos; 
c) A estupefação diante das Escrituras: Jesus era o Messias? 
d) Uma visão nova da coerência de Estévão e a percepção da sabedoria de 

Gamaliel; 
e) A vergonha de si mesmo e do seu passado. 

 
Diante de sua confusão mental e da estupefação do momento, uma única 
pergunta, tão solene quanto precioso era o instrumento: - “Senhor, que quereis 
que eu faça?” 
 
Um difícil renascimento se opera no interior de seu ser, a partir de então: 

a) Experimentou em toda a sua crueza o abandono dos seus amigos, 
parentes e autoridades do Sinédrio; 

b) De repente, sem lugar e sem referência, constatou que havia perdido 
todos os “endereços” antigos;  
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c) Após a angústia do abandono e da decepção, a antevisão da renúncia 
absoluta de todos os planos e caminhos, assim como a necessidade de 
rever seus posicionamentos e buscar reparação dos erros cometidos; 

d) No interior de si mesmo, o mais profundo duelo entre vaidade e a 
insegurança da nova vida. 

 
Somente uma personalidade forte como Saulo de Tarso poderia tudo superar e 
sorver na própria experiência proveitosas lições para o futuro. 
 
Após o pai expulsá-lo de casa e deserda-lo, não o reconhecendo mais como 

filho, conclui Paulo, conforme narra Emmanuel em Paulo e Estévão: “começava  
a  compreender que reencetar a existência era  principiar, do fundo da 
alma, o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser enfim 
outro homem.” 

Estévão, sempre presente como orientador seguro, o adverte:  “Saulo não te 
detenhas no passado!  Quem haverá  no mundo, isento de erros?... Somente 
Jesus foi puro!...”  
 
E Abigail completa a lição, que, ao mesmo tempo traz paz ao seu coração 
atormentado:  
“Para compreender - AMA! 
Para elevar-se - TRABALHA! 
Para combater o desânimo -  ESPERA! 
Para conciliar o evangelho com a indiferença - PERDOA! 
 
E o próprio Saulo conclui de si para si mesmo, quando se apresentou aos 
apóstolos, em Jerusalém: “Na casa do caminho, precisava consolidar as noções 
de humildade para cooperar com o Cristo”. 
 
 

No deserto do mundo, o “homem novo” 
 
A retirada para o deserto, aconselhada por Gamaliel, propiciou-lhe proveitoso 
tempo para estudo, silêncio, meditação, trabalho – além de receber o consolo 
dos seus dois guias espirituais: Estévão e Abigail. A alma confusa se aquieta na 
meditação e na inspiração, além de mergulhar em profundas reflexões a partir 
das anotações de Mateus, presente de Ananias.  
 
No deserto, alto significado tiveram também suas conversas com Gamaliel, 
verdadeira ponte entre o antigo fariseu e o Messias, assim como perceber a 
moral viva do Cristo, vivenciada por Áquila e Prisca. 
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“Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a Terra Prometida 
pelas divinas revelações é o evangelho do Cristo Jesus”, conclui Paulo naquele 
tempo do deserto, em expressão registrada por Emmanuel, em Paulo e Estévão. 
 
 

Personalidade de Paulo 
 

Will Durant (na obra Caesar and Christ) e Renan (na obra “São Paulo”), dois 
estudiosos dos mais renomados da personalidade de Paulo, citados por 
Hermínio C. Miranda em As Marcas do Cristo, pgs 179 a 191, apontam as 
seguintes características da personalidade de Paulo: 

 
a) AVASSALADOR E INTRANSIGENTE 

Paulo possuía um caráter indomável, cujas convicções o remetiam a 
considerar que o mundo deveria ver e adotar sua verdade. Por isso, 
jamais transigiu sobre aquilo que considerava importante e essencial. 
Nos debates e demonstrações de opinião a todos dominava pela 
agressividade e profundidade dos raciocínios. 

 
b) APAIXONADO, INTRANSIGENTE e GENEROSO 

A paixão era o móvel de suas ações. Jamais foi morno ou meio termo, 
complacente com as diferenças ou tolerante com a ignorância. Sempre 
agiu no extremo de suas forças, dedicando às causas que defendia o 
máximo de sua energia e paixão, convicção e dedicação. Era, todavia, 
paradoxalmente, generoso com todos aqueles que se alinhavam com 
suas idéias e propósitos, ou com aqueles que, mesmo sendo contrários, 
buscavam a verdade com sinceridade de intenção. Sua generosidade 
também se materializava perante o sofrimento humano, tantas vezes 
demonstrada perante doentes, ao longo de suas viagens, bem como no 
amparo de comunidades em crise, como aquela em que angariou 
recursos em Corinto e Antioquia para amparar a Casa do Caminho de 
Jerusalém, sob o comando de Tiago e Pedro. 
 

c) FÉ E CONHECIMENTO 
Fé foi sua companheira inseparável. Foi ela que o ajudou a superar o 
vazio afetivo de Abigail e o remorso de ter apedrejado seu irmão Estévão; 
foi ela que o fez buscar a própria transformação, deixando sua 
promissora carreira junto ao sacerdócio judaico, para o qual se preparou 
com tanto esmero, para abraçar a causa de Jesus. Foi ela que o fez 
recolher-se ao deserto para a meditação necessária, ou aceitar o 
constrangimento de procurar os apóstolos, mesmo depois que havia 
desfechado sobre eles a mais cruel perseguição, para se retratar e 
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solicitar a oportunidade de realizar o que Jesus lhe havia determinado no 
caminho de Damasco. Foi ela que o fez arrostar todos os perigos e 
intempéries, todas as perseguições, prisões e açoites, em nome da 
divulgação da Boa Nova. Foi ela que o guiou na elaboração de suas cartas 
e nas inúmeras viagens apostólicas, tão necessárias para a manutenção 
da chama do cristianismo nascente. 
 

d) INTELIGÊNCIA E VISÃO ASSOCIATIVA 
Os analistas apontam Paulo como uma das inteligências mais vivas e 
brilhantes do seu tempo. Tendo estudado nas escolas de maior avanço 
intelectual da época – Atenas e Alexandria – a inteligência do apóstolo se 
manifestou inteira e arrebatadora. Ao lado da inteligência aguda, 
somavam-se em Paulo a vivacidade de raciocínio, a palavra candente, o 
argumento cabal, tornando seus posicionamentos muito fortes. Vezes 
sem conta isso foi visto como intransigência e escravização intelectual de 
sua parte sobre seus interlocutores, o que não deixava de ser 
parcialmente verdadeiro, por força de sua superior argumentação. 
 

e) AMBICIOSO, INTRANSIGENTE e DINÂMICO 
Geralmente nos indivíduos apaixonados por uma causa, nas medidas 
extremas como no caso de Paulo, surge a ambição de realizá-la a todo 
custo. Não houve exceção no caso dele. A ambição de Paulo e seu 
dinamismo, que o guiaram no início da carreira a acalentar o sonho de 
liderar o Sinédrio, se transformaram em dedicação total à divulgação da 
Boa Nova aos gentios e em coragem para enfrentar todas as 
adversidades que se antepuseram no seu caminho, após o fenômeno da 
aparição do Cristo na estrada de Damasco. Tal ambição nem sempre foi 
bem compreendida ou aceita. Muitas vezes se deixou guiar por suas 
convicções pessoais, dando pouca abertura ao diálogo. Sua ambição 
muitas vezes o levou também a ser duro e intransigente, inclusive com 
irascibilidade, intolerância e impaciência, perante a resistência às 
verdades que pregava. 

  
f) PERSISTENTE e DETERMINADO 

É uma decorrência de suas convicções, de seu arroubo espiritual e de sua 
fé. Seu caráter não admitia desânimo, fuga ou comodismo. Colocado um 
propósito e um objetivo, nada o demovia de atingi-los, sacrificando tudo, 
até mesmo as mais caras amizades, em favor da causa estabelecida, 
como no episódio da segunda viagem, quando se desentendeu com 
Barnabé a respeito de João Marcos. 

 
 

A rede de colaboradores 
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Paulo foi um “monstro” de dedicação e zelo na divulgação da Boa Nova. Mas, o 
fantástico resultado do seu trabalho não pode ser creditado a ele, unicamente. 
Ao longo de sua pregação, de seus sacrifícios e viagens, uma rede de 
colaboradores e amigos lhe deu suporte, ora acompanhando-o em suas 
andanças, ora lhe dando suporte na escrita e no envio de cartas, ora 
substituindo-o no seu ministério junto às igrejas. Abaixo, seus principais 
auxiliares: 
 
Estévão e Abigail 
 
Esses dois espíritos exerceram uma influência em Paulo das mais significativas. 
Abigail suprindo-o afetivamente nos momentos de solidão e agruras espirituais 
de sua alma amargurada; Estévão, colocando-se como seu guia, incentivador e 
intuindo-o em nome do Mestre Amado, que ambos amavam sem fronteiras. 
Emmanuel chega a sinalizar, na obra Paulo e Estévão, que o espírito de Estévão 
era o agente inspirador em muitas passagens que Paulo julgava ter estado com 
Jesus. 
 
Gamaliel 
 
Das ruínas do seu passado judeu, salvou-se um amigo, Gamaliel. Foi ele quem o 
instruiu na lei antiga e o introduziu sutilmente ao exame da Boa Nova. Diz 
Hermínio Miranda, no livro “As marcas do Cristo”, pg. 194: “ Parece que se 
despede de Saulo à porta dos fundos do farisaísmo e vai recebê-lo à soleira do 
cristianismo, para entregá-lo a outros companheiros, pois que ele, velho e 
cansado, no corpo, está com sua tarefa concluída. É Moisés entregando a Josué 
a Terra da Promissão”. Ele foi importante ponte entre o homem velho Saulo, 
ligado ao Sinédrio, para o homem novo, Paulo, o estafeta da Boa Nova. Gamaliel 
produziu profundas reflexões em Paulo, levando-o a refletir que Jesus 
representava, sem dúvida, o Messias das Escrituras. Foi também Gamaliel que o 
aconselhou a se afastar do convívio tanto dos judeus de Jerusalém quanto dos 
apóstolos, para um tempo de reflexão e amadurecimento no deserto.  
 
Ananias 
 
Ananias é o homem que levou Abigail para Jesus. É Ananias quem atrai Saulo a 
Damasco e é no caminho de Damasco que ele recebe a convocação. Jesus lhe 
envia, em Damasco, para curá-lo justamente o homem que ele viera buscar para 
punir. É Ananias que lhe empresta os primeiros fragmentos evangélicos para 
que o ex-rabino os copie e estude. É ele que guia os seus primeiros passos e dá 
os primeiros conselhos, após a queda do cavalo à entrada de Damasco. É quem 
o recebe de volta do deserto, quando se dispõe a pregar aos judeus de 
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Damasco. É quem, finalmente, o acolhe no limiar do mundo espiritual, para, 
novamente, em nome do Cristo, restituir-lhe a visão e guiar os seus primeiros 
passos na nova vida. 
 
Áquila e Prisca 
 
Casal amigo da primeira hora, porque foram os dois que o acolheram no Oásis 
de Dan, nas vizinhanças de Palmira, como companheiros de trabalho de 
tecelagem. Serão amigos fieis até o fim, companheiros de muitas lutas e 
andanças, também identificados com as marcas do Cristo. Precedem a Paulo por 
vários anos na viagem a Roma; ajudam-no em Corinto, lá pelos anos 50; seguem 
Paulo até Éfeso, em 52. Em Roma, Paulo vai encontrar-se novamente com esses 
velhos e queridos amigos, atando, assim, as duas pontas da sua vida: a que 
começa em Dan e a que termina em Roma. Paulo ficará marcado durante toda 
sua vida pelo exemplo de vida cristã desse casal. 
 
Barnabé 
 
Quando Paulo busca, pela primeira vez após sua conversão, a Casa do Caminho, 
Barnabé toma parte na reunião convocada por Pedro para decidir se devem ou 
não acolher o ex-rabino perseguidor. Tiago é contra, mas Prócoro e Barnabé são 
os primeiros que pronunciam palavras de tolerância em favor de Paulo. É 
também Barnabé que o traz pela mão e defende a sua causa perante os demais. 
Mais tarde, já incumbido da igreja de Antioquia, Barnabé vai a Tarso em busca 
de Paulo para iniciá-lo nas novas tarefas e são os dois que iniciam o trabalho de 
conquista dos gentios, realizando juntos a primeira viagem apostólica, quando 
Paulo era ainda um aprendiz do Senhor. Barnabé se afasta da vida de Paulo no 
meio da segunda viagem, quando ele retorna a Chipre com João Paulo e lá 
permanece cuidando das igrejas da região até o final de sua vida.  
 
Lucas 
 
Lucas conheceu Paulo em Antioquia e ficou impressionado com sua 
personalidade e eloquência. Lucas será amigo fiel, médico dedicado e 
companheiro de muitas andanças. Segue o amigo até o fim. Nos anos finais, é o 
esteio moral e até físico de Paulo, vivendo ambos sob o terror implantado por 
Tigelino ao tempo de Nero. Foi Lucas quem custeou as despesas de uma das 
viagens de Paulo (o trecho por mar da segunda viagem). Foi Lucas quem sugeriu 
o nome de “cristãos” aos primeiros trabalhadores da Boa Nova. Foi também ele 
quem redigiu a preciosa narrativa dos Atos e, na impossibilidade de Paulo fazê-
lo pessoalmente, escreve o Evangelho segundo Lucas, resultado de suas 
pesquisas junto a Maria e a vários apóstolos, por orientação de Paulo. 
 
Timóteo 
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Timóteo é o “filho espiritual” de Paulo. Conheceu-o em Listra, durante sua 
primeira viagem, quando era uma criança de 13 anos. No tumulto de Listra, 
quando Paulo é barbaramente espancado e apedrejado pela turba, é Timóteo 
que socorre o amigo atirado ao lixo, reanimando-o com água, que trouxe no seu 
gorro. Paulo o tomou como companheiro de suas andanças e depois como um 
de seus principais emissários e cooperadores. Serviria ao Cristianismo em 
muitas frentes, mas sempre ligado ao seu amigo e mestre. Timóteo, sempre 
tratado como filho dileto, recebeu de Paulo duas epístolas pastorais contendo 
orientações de como agir no ministério, principalmente na mediunidade, de que 
Timóteo possuía nobilíssimas faculdades. Timóteo substituiu João Marcos na 
segunda missão apostólica, enquanto Silas ficava no lugar de Barnabé. 
Colaborou com Paulo na tarefa de escrever várias de suas epístolas, como por 
exemplo, aos filipenses e colossenses e nas duas aos tessalonicenses.  
 
Tito 
 
Paulo conheceu-o em Antioquia, ainda nos primeiros tempos de sua primeira 
viagem com Barnabé. Na missão a Jerusalém, quando se decidia pela 
circuncisão ou não de gentios, era Tito quem acompanhava Paulo e teve de se 
submeter ao processo, para participar do conclave. Sempre foi tratado com 
grande carinho e amizade, chamando-o irmão na segunda epistola aos coríntios 
e “verdadeiro filho segundo a fé” na epístola ao próprio Tito. Prestou relevantes 
serviços à igreja de Corinto e ajudou consideravelmente na tarefa da coleta 
financeira em favor da igreja de Jerusalém, a pedido de Paulo. 
 
João Marcos e vários outros 
 
O caminho de João Marcos foi diferente do de Paulo, mas, ao fim da vida, Paulo 
reconheceu todo o mérito do jovem apóstolo, que havia seguido as pegadas de 
Pedro. Eles se desencontraram por ocasião da segunda viagem apostólica. No 
fim da vida, Paulo o chama a Roma porque ele poderia ser “muito útil ao seu 
ministério”. Infelizmente, o encontro não aconteceu. 
 
Há outros colaboradores e amigos menos conhecidos, como Trófimo, Barsabás, 
Lídia, Febe (portadora da epístola aos romanos). Há também amigos entre os 
romanos, como Cláudio Lísias (que o salvou do trucidamento popular em 
Jerusalém), Tito Justo (que levantou a voz para defendê-lo em Corinto), Júlio 
(centurião romano incumbido de levá-lo para Roma, agiu mais como amigo do 
que como prisioneiro); Acácio Domício, romano influente (que levantou sua voz 
corajosamente para defender o apóstolo que o curara da cegueira). Sérgio 
Paulo, o amigo romano que serviu de traço de união entre o apóstolo e Estévão. 
Foi em sua homenagem que mudou o nome de Saulo para Paulo, além de ter 
sido sua primeira conversão importante. 
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A MEDIUNIDADE em Paulo 
 
 
Paulo era um fenômeno mediúnico em tempo integral, desde quando 
experimentou sua transformação a caminho de Damasco. Antes disso, quando 
vivenciou o judaísmo em plenitude e desejava ser pessoa de grande influência 
em Jerusalém, vivenciou a mediunidade atormentada pela ganância, pela falta 
de escrúpulo e pela crueldade. Foi por sua mediunidade avassaladora que os 
cristãos experimentaram a mais violenta perseguição, guiado que estava por 
falanges espirituais contrárias ao Cristo e à consolação que dele emanava. Com 
a mesma intensidade, ao se colocar como instrumento do Cristo, sua 
mediunidade eclodiu em toda a sua majestade, de tal forma que por onde 
passava, no meio pagão das colônias romanas, era tido como um mago vindo 
dos céus ou um dos deuses do Olimpo. 
 
Podemos, então, sintetizar a mediunidade de Paulo em três momentos: 

a) Antes de Damasco: o atormentado; 
b) Após a aparição de Jesus: a eclosão mediúnica; 
c) Como missionário da Boa Nova: a vivência e a observação. 

 
Analisando os textos de Atos dos Apóstolos e algumas epístolas, constata-se a 
presença das seguintes mediunidades em Paulo (e não necessariamente as 
únicas, dado que os registros de Lucas mencionam apenas as ocorrências mais 
notórias e marcantes): 
 
a) Inspiração e Intuição: 

Aos Coríntios: Minha palavra e minha pregação não tiveram nada dos 
persuasivos discursos da sabedoria, senão que foram uma demonstração do 
espírito e do poder, para que vossa fé se fundasse não na sabedoria dos 
homens, mas no poder de Deus. 

 
b) Audição: 

Atos, 18:9: Não tenhas medo, segue falando nas ruas, porque eu estou 
contigo e ninguém te porá a mão para fazer-te mal, pois tenho um povo 
numeroso nesta cidade. 

 
c) Desdobramento com Audição: 

II Cor, 12: Sei de um homem em Cristo, faz 14 anos, se no corpo ou fora do 
corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu… e ouviu 
palavras inefáveis que o homem não pode pronunciar. 

 
d) Imposição das mãos, efeitos físicos e cura: 



110 
 

Atos, 19: E havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e 
se puseram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. 
 
Atos, 14:3: O Senhor lhes concedia (a Paulo e a Barnabé) operar por suas 
mãos sinais e prodígios, dando assim testemunho da pregação de sua graça. 
 

e) Visão com audição: 
Atos, 22:17: Estando em prece no Templo, teve a visão do Cristo, que lhe 
dizia: apressa-te e sai de Jerusalém, pois não aceitarão ali o teu testemunho 
a meu respeito. Eu te enviarei para longe, aos gentios. 

 
Atos, 16:7: Estando já nas proximidades de Mísia, pretendia dirigir-se à 
Bitínia, mas não lhes consentiu o Espírito de Jesus. 

 
 

O orientador do fenômeno mediúnico 
 
 
Paulo teve, como nenhum outro apóstolo do Cristo, a percepção e a 
importância dos fenômenos espiritas, assim como a necessidade de estabelecer 
orientações seguras para sua prática. O mesmo papel de Moisés no Antigo 
Testamento, Paulo o foi nos tempos do cristianismo nascente. 
 
Selecionamos algumas passagens de epístolas de Paulo, nas quais a orientação 
em torno da mediunidade se mostra presente e rica, demonstrando todas as 
convicções de Paulo de que o cristianismo seria sustentado, alimentado e 
interpretado pelos espíritos continuadores da obra de Jesus, numa antevisão 
magnífica do que Kardec nos trouxe pela codificação da Doutrina Espírita. 
 
Emmanuel, em Paulo e Estévão, colocou na boca de Paulo uma expressão que 
nos mostra o significado do que a mediunidade (à época chamada de 
profetismo) representava para aquele apóstolo:  
 
Paulo e Estévão, 411:  
O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta 
de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os 
sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem 
as luzes do plano superior? 
 
Aos Coríntios I, 2:  
Porque a nós revelou Deus por meio do espírito e o espírito a tudo sonda, até as 
profundidades de Deus.  
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Aos Gálatas, 3:1: 
Ó insensatos gálatas! Recebestes o espírito pelas obras da lei ou pela fé na 
pregação? Começando pelo espírito terminais agora na carne? O que vos 
outorga, pois, o espírito e opera milagres entre vós, fá-lo porque observais a lei 
ou porque tendes fé na pregação? 
 
A Timóteo I, 1:18 
Esta é a recomendação, filho meu, Timóteo, que te faço de acordo com as 
profecias pronunciadas sobre ti anteriormente. (Paulo se refere aos dons 
mediúnicos de Timóteo) 
 
Timóteo II, 1:16: 
Por isso te recomendo que reavives o carisma de Deus que está em ti pela 
imposição de minhas mãos. 
 
Aos Hebreus 1:14: 
Os anjos que anunciavam acontecimentos futuros e traziam advertências e 
ensinamentos não eram senão “espíritos servidores”, com a missão de assistir 
aos que hão de herdar a salvação. 
 
Aos Coríntios 14:5: 
Desejo que faleis todos em línguas; prefiro, no entanto, que profetizeis. Pois o 
que profetiza supera ao que fala em línguas, a não ser que também interprete, 
para que a assembléia se edifique. 
 
Aos Coríntios 14:5: 
Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é um Deus 
de confusão, mas de paz. 
 
E conclui aos Coríntios: 
Portanto, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não embaraceis que se fale em 
línguas, mas faça-se tudo com decoro e ordem. 
 
A primeira epístola aos coríntios representa a síntese do pensamento de Paulo 
sobre a mediunidade, que Hermínio Miranda cognomina de ”O Livro dos 
Médiuns” do cristianismo nascente. Vejam o pensamento dele naquela epístola: 
 
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Porque a um pelo espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo 
espírito, a palavra da ciência; e a outro, a fé; e a outro, os dons de curar; e a 
outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de 
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discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro, a interpretação 
das línguas... 
O mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos 
particularmente a cada um, como julgue necessário. 
 
 
 
 
 
 

AULA 15 

As peregrinações de Paulo 
 
 
 
 
 
 
 As viagens apostólicas de Paulo foram fatos marcantes para o cristianismo 
iniciante. O mérito de Paulo não está apenas na dimensão nova e numa visão 
mais ampla dos ensinos do Mestre, mas na constatação universalista deles. 
Cedo ele percebeu que a herança deixada por Jesus não poderia se transformar 
numa propriedade judaica, como os judeus fizeram com a Torah de Moisés, mas 
estendê-la pelo mundo inteiro, como um legado para a humanidade. Guiados 
pelos espíritos superiores, Barnabé e Paulo iniciaram o trabalho da divulgação, a 
partir de Antioquia. A meio caminho daquela primeira viagem, Paulo já se sentia 
cada vez mais pleno de intuições e imprimiu seu ritmo, sua audácia e sua 
persistência naquele trabalho de tal forma que nada mais conseguiu detê-lo. 
 
O instrumento escolhido pelo Cristo para levar a consolação aos estrangeiros 
possuía os requisitos mais avançados da época: cultura profunda das escrituras, 
conhecimento da filosofia grega e latina, inteligência rara, caráter forte e 
indomável, convicções consolidadas no estudo das anotações de Levi, na 
reflexão e na meditação do deserto. Além disso, o Cristo imprimira tanta luz e 
tanto envolvimento espiritual no momento de sua convocação, quando chegava 
a Damasco, que ele se imbuiu de convicção e de uma coragem acima de suas 
próprias forças, de sua própria personalidade, enchendo-o de um santo zelo que 
nem a desconfiança, nem a incompreensão humanas no mais alto grau seriam 
capazes de arrefecer. A partir de Damasco se tornou definitiva sua convicção de 
que Jesus era o Messias prometido e que sua origem era divina. 
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Outros fatores, além de seu caráter, personalidade, convicções e cultura, foram 
determinantes para que Paulo encetasse suas viagens missionárias com êxito:  

a) a unidade do império romano, facilitando, pela língua e costumes, que 
ele transitasse com certa autonomia, embora não imune aos perigos de 
qualquer viagem (a maioria a pé): salteadores, intempéries, ignorância, 
reações e resistências; 

b) a cidadania romana, concedida pelo imperador romano aos habitantes 
de Tarso; 

c) seu domínio dos vários idiomas utilizados nas regiões por onde passava: 
o grego, o latim e o hebraico; 

d) sua palavra candente e irresistível, sacramentada pelo poder de 
argumentação plenamente adaptada à necessidade de cada comunidade 
por onde passava; 

e) sua mediunidade extraordinária, conduzida por fé inquebrantável e 
convicções definitivas. Por onde passava, Paulo intermediava tantos 
fenômenos, principalmente de cura, que todos o tinham na conta de 
mago poderoso ou até mesmo de um deus a ser venerado. 

 
Antes de iniciarmos as viagens de Paulo, anotamos algumas curiosidades e 
ocorrências com o apóstolo, alimentando o propósito de, a partir delas, ampliar 
nosso entendimento de um homem único e que tantas contribuições deixou 
para a humanidade sedenta de uma nova esperança. Você sabia, por exemplo, 
que: 
 

a) Paulo viveu cerca de 62 anos, 30 dos quais dedicados exclusivamente à 
divulgação da Boa Nova?  

b) Percorreu cerca de 22.000 km em suas viagens, a maioria dos quais a pé? 
c) Foi preso pelo menos cinco vezes, açoitado duas vezes pelos judeus e 

apedrejado uma vez?  
d) Foi aceito pelos apóstolos, em Jerusalém, por intervenção de Barnabé?  
e) Já convertido, ao submeter-se aos tratamentos de saúde na Casa do 

Caminho, pediu para dormir no mesmo leito de Estévão, selando com 
aquele gesto todo respeito e veneração pelo homem que lhe deixou 
marcas profundas de serenidade, hombridade e paz, mesmo quando lhe 
despejava todo o ódio condenatório?  

f) Enquanto era tratado na Casa do Caminho, assimilou, em longas 
conversas, tudo o que os apóstolos sabiam a respeito do Mestre e de 
seus ensinamentos, principalmente nos contatos com Pedro e Levi?  

g) Ameaçado de morte pelos judeus, no início de suas pregações, fugiu pelo 
muro de Damasco, descido num cesto?  

h) Exerceu a profissão de tecelão no Oásis de Dan, durante 3 anos, após ter 
sido deserdado pelo pai, que era rico comerciante em Damasco?  

i) O primeiro presente recebido de Pedro foram as anotações de Levi 
usadas por Estévão? 
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j) No começo, ao auxiliar Barnabé em Antioquia, foi tão confuso na palavra 
que foi afastado para tarefas mais simples?  

k) O primeiro convertido por ele foi Paulo Sérgio, procônsul romano em 
Nea-Pafos, que no passado havia sido curado por Estévão?   

l) E que foi ali, em Nea-Pafos que, em homenagem ao convertido e 
protetor, mudou o nome para Paulo?  

m) A primeira igreja por ele fundada foi em Antioquia da Psídia, em casa de 
Ibrahim, judeu que o havia contratado como tecelão?  

 
 

Primeira viagem 
  
 
Lucas narra sucintamente como se tomou a deliberação de visitar a região 
circunvizinha de Antioquia, no intuito de levar a Boa Nova aos povos da região: 
Enquanto celebravam o culto do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhes disse: 
“destaquem-se Barnabé e Saulo para as tarefas a que foram chamados. Depois 
de terem orado, lhes impuseram as mãos e os enviaram”.  
 
A viagem durou quatro anos aproximadamente. Além dos dois, também João 
Marcos, sobrinho de Barnabé, compunha a “delegação”. Como se sabe, Saulo 
era um iniciante no trabalho, inexperiente, por isso, o chefe da delegação era 
Barnabé.  
 
Começaram pela Ilha de Chipre, onde visitaram Salamina e Nea-Pafos. Lá o 
terreno manifestou-se fértil. Barnabé estava inspiradíssimo e explodiram a 
palavra e a mediunidade de Saulo. A comunidade ficou muito impressionada, 
tanto que a notícia chegou ao procônsul,  Paulo Sérgio, que desejou conhecê-
los. Na entrevista, desmascarou Barjesus, um judeu que enganava o procônsul 
com falsas predições. Perante Paulo Sérgio, recordou o passado dele, quando 
foi salvo de uma doença grave por Estévão, então um escravo das galés. Paulo 
Sérgio, diante da palavra convincente de Saulo, passou a adotar as verdades 
cristãs, tornando-se o primeiro convertido do novo apóstolo. Saulo, em sua 
homenagem, adotou seu nome à romana, Paulo. Infelizmente, foi ali, em Nea-
Pafos que João Marcos, muito jovem, desistiu de continuar. 
 
Foram para Antioquia de Psídia, mas no caminho, enquanto dormiam numa 
caverna, foram assaltados, tendo os salteadores levado tudo, inclusive as 
anotações de Levi, que Saulo guardava com tanto cuidado, porque havia 
pertencido a Estévão. Em Antioquia de Psídia tiveram que procurar um trabalho 
para se manter e recuperar a saúde abalada. Paulo encontrou emprego como 
tecelão na loja de Ibrahim, um judeu converso, em cuja casa estabeleceu-se a 
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primeira igreja. Barnabé empregou-se como oleiro. Permaneceram lá por oito 
meses, ao final dos quais, por pressão dos judeus, tiveram que deixar a cidade.  
  
Rumaram para Icônio, onde ficaram pouco tempo. Uma jovem, por nome Tecla, 
apaixonou-se por Paulo e o noivo dela exigiu que eles fossem expulsos da 
cidade. 
 
Caminharam até Listra e se hospedaram em casa de Lóide, uma senhora já de 
idade e que também adotara a Boa Nova. Ali conheceu Timóteo, aos 13 anos, 
neto de Lóide, que viria a ser um de seus principais colaboradores. Numa das 
pregações em praça pública, Paulo curou um aleijado e o povo julgou que os 
dois pregadores eram os deuses Júpiter e Mercúrio. Isso despertou a ira de 
parte da população e ambos foram apedrejados em praça pública. Foram 
providencialmente salvos por um romano, de nome Gaio, que acreditou na 
seriedade e dedicação dos dois. 
 
De Listra foram para Derbe, onde permaneceram por um ano, dedicando-se a 
trabalhos manuais e refazendo a saúde. Fundaram vários núcleos cristãos nos 
arredores (Licaônia, Psídia e Panfília). Dali, voltaram para Antioquia, cuja 
comunidade estava em crise, conforme já foi visto no encontro sobre o Concílio 
de Jerusalém (13ª aula).  
 
Nessa primeira viagem, há que se destacar: 

a) O principal desafio da missão era desfazer a polarização entre os judeus, 
arraigados à lei antiga, e os gentios simples, que se dispunham a 
abandonar seus ídolos e adotar os princípios cristãos. Muitos dos neo-
convertidos passaram a ter mais destaque nos trabalhos das novas 
comunidades do que os judeus convertidos e isso gerava as mais diversas 
reações, materializadas em críticas e resistências; 

b) O amadurecimento da mediunidade de Paulo, assim como o desabrochar 
de sua palavra inspirada; 

a) O acidente da desistência de João Marcos quando estavam a meio do 
caminho deixa a nu o gênio de Paulo, que nada sacrificaria ou transigiria, 
em relação ao compromisso assumido; 

b) Naquela primeira viagem, Paulo conhece um de seus principais 
colaboradores e seu “filho espiritual”: Timóteo (que o auxiliou na 
redação de várias epístolas e o substituiu em várias de suas igrejas, 
sempre com zelo e segurança. Timóteo era também médium 
extraordinário, a ponto de merecer vários conselhos de Paulo para 
cultivá-la e mantê-la a serviço da comunidade.)  

 
 

Segunda viagem 
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A segunda viagem foi a mais densa e planejada. Paulo já era senhor do que 
imaginava ser sua missão, tinha bom domínio e visão de suas comunidades e 
desejava muito mantê-las alinhadas com sua própria maneira de ver o 
cristianismo e com o comportamento a ser mantido por todos.  
 
Paulo se separa de Barnabé e realiza a viagem com Silas, jovem recomendado 
por Pedro, oriundo da Casa do Caminho. Barnabé segue para Chipre, em 
companhia de João Marcos, e ali exerce suas atividades até o final de sua vida. 
Compreende que sua presença junto a Paulo já não era mais necessária. 
Barnabé se apaga para o mundo de Paulo, mas permanece como exemplo de 
humildade e renúncia. 
 
Não ter desejado a companhia de João Marcos nesta segunda viagem poderá 
ter sido o grande equívoco de Paulo. Marcos se destacará como uma das 
colunas mais significativas do cristianismo, atuando ao lado de Pedro, de quem 
apreende as bases do Evangelho que escreveu. No final da vida de Paulo, 
Marcos é resgatado em sua última epístola como “útil ao seu ministério”. 
Desejou vê-lo antes de ir para Roma, onde seria morto, mas a possibilidade não 
ocorreu. 
 
O que se convencionou chamar de segunda viagem acabou se tornando o 
apostolado mais longo de Paulo, em que, distante da influência de Jerusalém, 
imprime seu pulso pessoal, sua visão do Cristianismo e sua forma de organizar 
as igrejas. O planejamento de Paulo era apenas revisitar suas igrejas, mas a 
Espiritualidade, a meio do caminho, impõe mais amplos rumos. A equipe do 
apóstolo se ajunta “por acaso”, a partir de Trôade, como veremos. 
 
O primeiro trecho (propósito e planejamento inicial) foi o de revisitar as 
primeiras igrejas por ele fundadas: TARSO,  DERBE, LISTRA, ICÔNIO, ANTIOQUIA 
DE PSÍDIA, FRÍGIA, GALÁCIA e TRÔADE.  
 
Em Tarso vencem a ironia e o espanto daqueles que ainda viam em Paulo o 
antigo fariseu, ambicioso de poder e das glórias do templo de Jerusalém. Por 
onde passavam falavam de Jesus, sem receio. As recordações do passado eram 
vistas agora sob novo prisma. Paulo reencontra amigos e toma conhecimento 
do grande trabalho de Timóteo, na manutenção do “espírito” cristão naquelas 
comunidades, de suas curas e das consolações que multiplicava. 
 
Atravessavam a Frígia em direção à Galácia, quando Estevão aparece a Paulo, 
conclamando-o a levar a Boa Nova a povos ainda não visitados. Mudaram-se, 
então, os planos iniciais. 
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Em Trôade, o sonho com um Macedônio: - “vem à Macedônia e ajuda-nos”. 
Sem recursos, a intenção era aguardar melhor oportunidade de avançar, mas 
acontece providencial reencontro com Lucas, que se incorpora ao grupo e 
financia o restante da viagem. A equipe se divide em Meápolis: Paulo e Silas vão 
para Filipos e Lucas e Timóteo para Tessalônica. 
 
Em Filipos, Paulo funda, após as primeiras conversões,  a igreja local na casa de 
Lídia, viúva digna e generosa. Quando Paulo pregava na praça, sentiu-se 
incomodado por uma “pitonisa” que, em altos brados, dizia que ele e Silas eram 
enviados dos deuses. Ele se aproxima da moça e a liberta do espírito de “Piton”, 
passando ela a não mais “profetizar”. Como ela, na condição de escrava, “dava 
muito lucro aos seus senhores” (conforme Atos, 16, 16-25), os dois foram 
espancados e presos, após queixa dos exploradores da médium às autoridades 
locais. Levados ao cárcere, oraram em voz alta, e as portas das celas se 
escancararam. Os prisioneiros ouviram a pregação de Paulo e não fugiram; o 
guarda quis se suicidar, de pavor, mas Paulo o converteu. Mais tarde, Paulo 
sensibiliza os Juízes e consegue deles o direito aos cristãos de professarem sua 
fé, mas ele e Silas são expulsos da cidade. 
 
Tendo que sair de Filipos mais cedo que o planejado, dirigiram-se para 
TESSALÔNICA, BERÉIA, ATENAS e CORINTO. Em TESSALÔNICA Paulo e Silas 
reencontram LUCAS e TIMÓTEO. O clima lá era de muito atrito com os judeus. 
Seguem para Beréia, onde continuam as perseguições. Paulo é preso e açoitado, 
enquanto os demais fogem para aldeias vizinhas. Lucas e Silas caem doentes. 
Solto, PAULO segue sozinho para ATENAS, um velho sonho seu.  Silas, Lucas e 
Timóteo se dirigem a Corinto, para refazer as forças. 
 
Desde jovem, como doutor do Sinédrio, Saulo queria “submeter” Atenas às leis 
de Moisés. Agora, com outras intenções, esperava encontrar terreno fértil para 
a Boa Nova entre os inteligentes e sensíveis atenienses. Mas, em Atenas, 
conforme nos narra Emmanuel, em Paulo e Estévão, o orgulho fechava os 
corações e a vaidade bloqueava as mentes. Não havia por onde penetrar a luz 
das novas verdades. Sua frustração foi indescritível. Nem uma semente 
germinara naquele solo, que lhe parecia tão fecundo e promissor. Nem uma 
simples e humilde igrejinha ficou ali plantada. Paulo experimentou o mais 
fragoroso fracasso, tanto em praça pública, quanto no Areópago. Aos 45 anos, 
amargou, no silêncio e na humildade, a dor de sua decepção, até que chegou 
Timóteo de Corinto com boas notícias. 
 
Paulo permaneceu em Corinto por cerca de dois anos, usufruindo da companhia 
e amizade de Áquila e Prisca, revendo os sítios onde moraram Jesiel (Estévão) e 
Abigail. Ali, no outono do ano 50, com a inestimável ajuda de Silas e Timóteo, 
iniciou a redação de suas epístolas, hábito que manteria até o final da vida.  
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Em Corinto, renova votos de fidelidade eterna a Abigail e raspa a cabeça, como 
era hábito à época. Com o auxílio de Tito Justus, após pregar na sinagoga, se 
livra da perseguição dos judeus e funda a igreja de Corinto. Ali, diante da eterna 
incompreensão do seu povo, firmou o propósito de não mais se dirigir aos 
judeus. Mesmo assim, anos mais tarde, perto do final de sua vida, em meio a 
lágrimas e sangue, redigiu uma carta memorável aos compatriotas, como última 
demonstração de sua vontade de tê-los alinhados a Jesus, como o Messias. 
Também em Roma, já próximo de sua execução, faz, pela última vez, 
memorável pregação aos judeus romanos, na sinagoga, sobre este mesmo 
tema. 
 
A última parte da viagem era visitar Jerusalém, entregar a arrecadação 
financeira em favor da Casa do Caminho, e retornar finalmente a Antioquia, sua 
base operacional. 
 
Graças a Emmanuel, em Paulo e Estévão, pg 434, tomamos conhecimento de 
que parte com Silas e Timóteo e são recebidos com grande alegria por Pedro e 
toda a comunidade cristã. Os significativos recursos, oriundos de Corinto, 
trazidos por Paulo, dão autonomia à Casa do Caminho, que vivia em extrema 
dificuldade e até dependência de doações da comunidade judaica. Para Paulo 
aquela doação tinha um significado de “resgate” perante suas dívidas do 
passado recente, quando havia perseguido os mensageiros da causa cristã. Os 
dois apóstolos – Pedro e Paulo – mostram em seus corpos os sinais das lutas: 
ambos estão magros e alquebrados. Tudo em Paulo denunciava os embates 
sofridos, “as mãos e o rosto cheios de cicatrizes”. 
 
Naquela comunidade, recebeu Paulo o testemunho da importância de suas 
epístolas, transformadas agora em objeto de consulta e estudos. Em profunda 
paz interior, parte para Antioquia, a igreja de seu “grande irmão” Barnabé, de 
onde atende os afiliados das inúmeras igrejas ou lhes escreve cartas 
orientadoras. 
 
 

Terceira viagem 
 
 
O detalhamento desta terceira viagem está narrado em Paulo e Estévão, pgs 
435 a 469. Partem de Antioquia rumo a TARSO, GALÁCIA e FRIGIA. A partir de 
Tarso, Paulo faz uma espécie de revisão do seu trabalho nas comunidades que 
fundou, alimenta-as com seu magnetismo e sua palavra vigorosa. Presta 
também solidariedade às comunidades supervisionadas por João e Pedro, a 
pedido deles. Desperta os tarsenses para o evangelho, levanta o ânimo dos 
abatidos, arregimenta novos discípulos. 
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Chegando a ÉFESO, coopera com João no esforço de restaurar o significado 
daquela igreja para a Ásia. Acontecem muitos fatos extraordinários no campo 
da cura, num aprofundamento das luzes da mediunidade e o abandono das 
crendices. É um tempo também de alimentação afetiva, ao usufruir das 
presenças de João, Timóteo, Silas, Tito, Áquila e Prisca. 
 
Deixando Éfeso, alcançam TRÔADE e FILIPOS. Em Filipos, a alegria pela presença 
de Lucas e, em conversa com ele, fazem planos para ir a Roma e Espanha. 
 
De Filipos vão até CORINTO, onde, mais uma vez, ele percebe o significado de 
suas epístolas. Ali recebe uma carta de Tiago, convidando-o a ir a Jerusalém, 
mas alertando-o dos perigos que poderia ter porque os judeus queriam prendê-
lo. Ali, em Corinto, teve a certeza de que iria a Roma. 
 
Estando de passagem por TRÔADE, fez exitosa pregação, além de prestar 
socorro ao jovem êutico. Em ASSÔS, abraça os continuadores humildes e 
distribui consolo e socorro espirituais. 
 
Passa novamente por ÉFESO, onde é recebido por toda a comunidade, abraça 
um por um e beija Maria; despede-se em momento de grandeza espiritual, 
rumando para RODES, PATARA, TIRO, PTOLEMAIDA E CESARÉIA.  
 
Em CESARÉIA foi recebido por Felipe, e, na casa dele, toma conhecimento por 
Ágabo do clima reinante em Jerusalém: os judeus desejam prendê-lo e matá-lo, 
como antes. É orientado por Mnason, enviado de Tiago, a não se hospedar na 
comunidade de Jerusalém. Tiago se encontraria secretamente com ele em casa 
do próprio Mnason. 
 
E assim foi que, em companhia de Mnason, enviado de Tiago, chegou a 
Jerusalém. Revendo a paisagem árida de sua antiga Terra,  eleva o pensamento 
a Jesus, pede-lhe que o inspire no cumprimento do sagrado ministério até o fim. 
O encontro com Tiago foi emocionante. Humilde e mudado, o antigo adversário 
confia-lhe o drama da igreja de Jerusalém, perseguida, como nos velhos tempos 
de Saulo, pelos rabinos Enoch e Eliakin.  
 
Paulo, após pregar no Templo, é preso e apedrejado pelos judeus. Salvou-o 
provisoriamente sua condição de cidadão romano: ao invés do apedrejamento 
sumário, seria submetido a um julgamento em Roma. Ficou detido 2 anos em 
Cesaréia. Ali conclamou Lucas a escrever a história de Jesus baseada nas 
recordações de Maria. 
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Quarta viagem 
 
 
A viagem de Paulo para Roma, narrada em Paulo e Estávão, às pgs  491 a 517, é 
um tempo de despedidas. Paulo pressente que o espera um julgamento formal, 
que se consumará com sua condenação, então, por onde passava, as 
comunidades acorriam para agradecer-lhe e abraçá-lo. Em Cesaréia, despedidas 
emocionantes, com Tiago presente.  
 
Durante a viagem, que durou cerca de 2 anos (entre os anos 59 e 61), Paulo 
esteve na companhia de LUCAS, TIMÓTEO e ARISTARCO. Nos portos por onde 
passavam, Júlio – o centurião incumbido da missão de levá-lo - permitia que 
Paulo saudasse as comunidades e fizesse suas pregações. 
 
Já em Roma, por ser cidadão romano, gozou da “custódia liberta”, o que lhe 
permitia realizar suas pregações e contatos durante o dia, tendo que se recolher 
à prisão somente à noite. Quando recolhido, sensibilizava os presos para Jesus. 
Os líderes dos judeus em Roma receberam dele uma de suas mais belas 
exposições sobre o Messias. 
 
A narrativa de Atos termina aí, com o esforço de Paulo para converter os judeus 
de Roma. Mas, Emmanuel nos revela, em Paulo e Estévão, as peripécias finais 
de Paulo: 

a) Várias cartas foram escritas nesta época: aos hebreus, aos colossenses e 
aos efésios; 

b) Visitou as comunidades cristãs e pregou nas catacumbas, após os cristãos 
terem perdido a liberdade (foram acusados por Nero de terem 
provocado o incêndio de Roma); 

c) Acolheu Pedro e preparou um local para acomodar sua família; 
d) Mesmo na condição de preso, recebeu autorização para visitar a Espanha 

(Tortosa) e parte das Gálias; 
e) Afrontou Nero que acusava os cristãos pelo incêndio de Roma.  

 
Foi executado em 67, num local ermo, nas imediações da Via Apia. 
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AULA 16 

As epístolas 
 
 
 
 
 
 

Epístolas gerais 
 
 
Ao lado dos Evangelhos, dos Atos dos Apóstolos e do Apocalipse, existem 
algumas cartas escritas por Tiago, Pedro, João e Judas, denominadas pelos 
exegetas como epístolas gerais. Assim chamadas porque não se dirigem a 
nenhuma comunidade específica, mas a todas, ou às mais próximas do autor. 
Contêm, compreensivelmente, temas de interesse coletivo que expressam o 
pensamento interpretativo daqueles apóstolos sobre aspectos da moral de 
Jesus. Especial menção recebe o tema da fé, já que a maioria se destinava a 
levantar os ânimos daqueles que se sentiam perseguidos pela intolerância 
religiosa da época. 
 
O cristianismo nascente era alvo de muita incompreensão e ataques, 
exatamente porque constituía uma contraposição às concepções do mundo, 
eivado de idolatria. Além disso, as comunidades se desenvolviam isoladas de 
uma orientação central e todos queriam a interpretação dos que haviam 
conhecido Jesus, a fim de que não se perdessem em posicionamentos 
inadequados. As cartas gerais constituíram, pois, um avivamento da fé diante 
das perseguições, diante da impossibilidade da presença pessoal. 
 

A carta de Tiago 
 
Tiago escreveu sua epístola aos judeus convertidos que se dispersaram pelo 
mundo romano, após as perseguições de Herodes, provavelmente entre os anos 
45 a 48. 
 
A temática principal da carta: 

 Razões das Provações 
 Como conseguir sabedoria 
 A verdadeira religião 
 Fé X Obras 
 A língua e seus males 
 Oração e fé 
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Tiago quis marcar sua posição sobre a fé e a ação dela decorrente. Muitos 
exegetas, conhecendo a conhecida divergência de posicionamento entre Tiago e 
Paulo quanto à presença ou não dos ritos judaicos nas expressões cristãs, 
consideram que a carta de Tiago era um claro contraponto às opiniões de Paulo 
em torno do mesmo assunto.  
  
Vejamos as duas expressões, em Tiago e Paulo: Tiago (2:20-24), em sua carta, 
afirma: “Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? .... Vedes 
então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé”. E Paulo, 
aos Romanos, contrapõe:  “Abraão foi justificado pela fé, sem as obras da lei. 
Concluímos pois que o homem também é justificado pela fé sem as obras da lei”. 
Rom 3:28 
 
Se houvesse algum confronto, teria de ser de Paulo em relação a Tiago, já que o 
documento escrito por Tiago é bem mais antigo do que o de Paulo aos romanos. 
Todavia, a expressão “obras da lei” em Paulo queria significar justamente os 
ritos judaicos e não “as obras” decorrentes da fé, como estabelecia Tiago. 
Ambos deram testemunhos os mais solenes, cada um a sua maneira, de que a fé 
só tem sentido se houver testemunhos que lhe dêem sustentação, afastando 
qualquer possibilidade de confronto neste aspecto entre os dois apóstolos. 
 
 

As cartas de Pedro 
  
Pedro escreveu duas cartas, já no final de sua vida, provavelmente entre os 
anos 64 e 68, em Roma, auxiliado por João Marcos e Silvano, e é um apelo a 
todos os cristãos. Como ele mesmo afirma num dos documentos: “Aos que 
conosco alcançaram fé igualmente preciosa..." 
 
Poderão tais escritos ter significado a herança final do apóstolo, atendendo a 
um anseio pessoal e de todas as igrejas, ainda mais que Pedro sempre foi muito 
respeitado no meio de todas as igrejas. O ambiente em que os documentos 
foram escritos era de muitas perseguições e o apóstolo exorta para os perigos 
de fraquejamento na fé: 

a) Mostra o sentido do sofrimento: sofrer como cristão é uma honra! 
Remete seu raciocínio para a necessidade de uma viva esperança no 
futuro “reino de Deus”, mas também para dar um testemunho àqueles 
que aderiam a Jesus no meio estrangeiro (os pagãos, como eram 
chamados): “fostes gerados para uma “viva esperança” e deveis viver de 
tal modo a torná-la atraente aos pagãos”. 

b) Denuncia, na parte final da carta, os falsos mestres (geradores de 
heresias e “moralidade frouxa”) 
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c)  Anuncia uma segunda vinda do Cristo e o “juízo” a que todos serão 
submetidos. (Esse tema da “segunda vinda” aparece em outras epístolas, 
inclusive nas de Paulo, indicando uma convicção dos apóstolos de que 
Jesus voltaria uma segunda vez à Terra, de modo semelhante a sua 
primeira vinda). 

 

A carta de Judas 
 
A carta de Judas repete quase integralmente a temática da de Pedro. Há quem 
admita que poderá ter sido a mesma carta com a assinatura de Judas para dar 
uma sequência de alertas na área de influência geográfica de Judas, sem que 
necessariamente tenha sido escrita por ele, dada a profunda semelhança entre 
as duas. 
 
Dos vários Judas, nome comum entre os judeus, o mais provável autor da carta 
tenha sido o “meio irmão de Jesus” e irmão de Tiago. 
 
Diante das perseguições terríveis e dos perigos de fraquejamento na fé, o 
apóstolo percorre a mesma temática de Pedro: 

a) Encorajamento perante o sofrimento (sofrimento como honra pela 
causa); 

b) Esperança viva para exemplo aos pagãos; 
c) Denúncia aos falsos mestres (moralidade frouxa) 
d) Segunda vinda do Cristo. 

 
 
 

As cartas de João 
 
 
João foi um dos apóstolos mais profícuos em deixar seu pensamento por escrito 
sobre o Cristo e os desdobramentos de seus ensinamentos. Seu evangelho é um 
testemunho vivo disso, além do Apocalipse, contendo suas visões do futuro. 
Deixou-nos três cartas, das quais, as duas primeiras são de caráter orientador às 
igrejas, e a terceira, aborda questões particulares, numa crise diretiva em Éfeso. 
 
Na Primeira Carta, a mais longa, denominada “carta das certezas”, João afirma 
que os que crêem em Jesus sabem que ele vive em nós pelo espírito e veio 
eliminar nossos pecados. O amor fraternal nos faz passar da morte para a vida. 
 
OS GRANDES TEMAS: 

1. Deus é vida e luz. - Cap. 1 e 2. 
2. Deus é perfeito amor. - Cap. 3 e 4. 

http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=62&capitulo=1
http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=62&capitulo=2
http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=62&capitulo=3
http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=62&capitulo=4
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3. A fé e o amor são os princípios vencedores do conflito com o mundo e 
com os poderes do mal. - Cap. 5. 

 
A segunda carta foi dirigida por João à “Senhora Eleita e seus filhos“, numa 
alusão e simbologia às igrejas e seus membros. Traz advertências contra a 
heresia e os falsos mestres, os erros mundanos e a verdade divina. 
 
A terceira carta é dirigida a Gaio e centraliza-se ao redor de três personagens: 
Gaio, Diótrefes e Demétrio. Traz reconhecimento a Gaio e Demétrio, como 
cristãos exemplares, e advertências a Diótrefes (mau dirigente da igreja). 
 
 

As cartas de Paulo 
 
 
 
Cumprida sua quarentena no deserto, a vida de Paulo se tornou uma 
peregrinação constante, ora fundando novas comunidades cristãs pelo mundo 
romano, ora visitando igrejas já organizadas para acompanhamento e 
orientação. Mas, mesmo assim, o tempo entre uma visita e outra era muito 
elástico, exigindo do apóstolo outros meios de se fazer presente. Foi por 
inspiração de Estévão, falando em nome do Cristo, segundo nos informa 
Emmanuel, que nasceram, então, as cartas apostólicas. 
 
“Problemas vindos de todas as partes, Paulo não sabe como atender a todos. 
Sente-se cansado e ora. A voz branda de Jesus se faz ouvir, dizendo-lhe que ele 
poderia resolver os problemas escrevendo a todos os irmãos em seu nome”.  
(Paulo e Estévão, pg 425) 
 
 As cartas de Paulo, que originariamente haviam sido escritas para socorro, 
advertência e orientação às diversas igrejas por ele fundadas, aos poucos foram 
transformadas em documentos de consulta permanente por todas as igrejas 
cristãs, justamente porque quase todas elas experimentavam problemas 
semelhantes; os escritos de Paulo se mostravam vivos apelos de orientação e 
avivamento da Boa Nova ante o paganismo, assim como a interpretação e 
manutenção da legitimidade das  idéias consoladoras e os procedimentos a 
serem adotados como cristãos.  
 
O próprio Pedro se incumbiu de dar às igrejas a dimensão dos escritos de Paulo, 
avalizando o seu conteúdo: “ .... as cartas do convertido de Damasco deviam  
ser  interpretadas como cartas do Cristo  aos  discípulos  e  seguidores, e que as 
mesmas  assinalavam  um  novo  período luminoso do Evangelho.” (Paulo e 
Estevão,  Pg  427) 

http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=62&capitulo=5
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As cartas do apóstolo dos gentios, todavia, não devem ser vistas como tratados 
de teologia, porque a intenção de Paulo era municiar com sua interpretação 
situações que lhe chegavam ao conhecimento, por carta ou por emissários.  
Devem ser vistas, pois, como escritos de ocasião para as igrejas.  
 
A princípio dispersas, no ano 96 elas foram reunidas num só documento, o 
denominado “Corpus paulinus”, que, no século IV, no trabalho de análise bíblica 
solicita a Jeronimo (São Jerônimo) pelo papa Dâmaso, foi finalmente inserido na 
Bíblia. 
 
Elas foram escritas entre 50 e 67. Mas, o próprio Paulo dá notícia (1ª  Cor 5.9, 2ª  
Cor 2.4 e Col 4.16) de que havia cartas anteriores, mas elas foram infelizmente 
perdidas. Todas elas foram escritas em grego, a língua preferida de Paulo.  
 
Os analistas registram que Paulo se utilizava, na sua argumentação, de todos os 
recursos linguísticos e literários de convencimento oferecidos pelo grego. Há 
que se destacar, por exemplo, o uso frequente de antíteses (Vida/morte, 
Carne/espírito, luz/trevas, Sono/vigília, sabedoria/loucura, Letra/espírito, 
Lei/graça). Um exemplo: “Ó insensatos gálatas! Quem vos fascinou a vós a cujos 
olhos se apresentou Jesus crucificado? Tão insensatos sois? Começando pelo 
espírito terminais agora em carne?” 
 
Outro recurso, que caracteriza fortemente o estilo paulino é o uso da linguagem 
denominada “diatribe cínico-estóica”, espécie de debate judiciário, no qual o 
interlocutor, imaginário, é vivamente contestado. Esses recursos literários 
trouxeram força extraordinária de convencimento ao texto das cartas paulinas. 
 
Fazem parte da Bíblia 13 cartas de Paulo. Seis delas são consideradas “proto 
paulinas”, isto é, foram escritas de próprio punho e representam o que há de 
mais genuíno no que os especialistas consideram o pensamento teológico de 
Paulo. Fazem parte das proto-paulinas a carta aos ROMANOS, a carta aos 
GÁLATAS, a 1ª aos TESSALONICENSES, as duas aos CORÍNTIOS e a que foi escrita 
aos FILIPENSES. 
 
As cartas escritas aos EFÉSIOS, aos COLOSSENSES, a segunda aos 
TESSALONICENSES são consideradas “dêutero-paulinas”, assim designadas 
porque foram documentos ditados por Paulo a auxiliares seus, não escritas de 
próprio punho. É possível que nestes documentos o auxiliar tenha também 
colocado uma ou outra contribuição pessoal, em face de leves alterações de 
estilo. 
 
A maioria dos estudiosos de Paulo rejeitam as chamadas “cartas pastorais”, 
enviadas a Tito e duas a Timóteo, contendo orientações específicas àqueles 



126 
 

colaboradores, além da carta aos Hebreus. Segundo Emmanuel, em Paulo e 
Estévão, todas elas são absolutamente genuínas.  
 
A Epístola aos Hebreus, segundo Emmanuel, é o mais autêntico dos escritos de 
Paulo, justamente pela diferença de estilo, linguagem e abordagens. As 
frustrações com seus irmãos de raça levaram Paulo a uma decisão: “Quis fixar o 
meu pensamento de maneira ordenada e precisa. Fiz questão de escrevê-la com 
meus próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça. Procurei 
escrevê-la com o coração”. 
 
Nela Paulo valeu-se de linguagem, conceitos e formas-pensamento mais 
familiares aos antigos companheiros de crença. Ali está o seu pensamento para 
judeus e ali estão também suas lágrimas, segundo Hermínio Miranda, no livro 
“As Marcas do Cristo”.  
 
Na carta está todo o esforço do apóstolo em demonstrar que o Antigo 
Testamento, Moisés e os profetas prepararam os caminhos para Jesus, o 
Messias. É o testemunho de quem, conhecendo profundamente a Torah e os 
demais livros sagrados, além de ex-integrante do Sinédrio, deseja passar aos 
seus correligionários o seu engano e a necessidade de refazer o próprio 
caminho. Alguns pensamentos daquele documento demonstram isso com a 
emoção do amor e do conhecimento, como quem cumpre um último dever para 
com os de sua raça. 
 
“Temos a consciência em paz, decididos a procurar o bem em tudo. Com maior 
instância, rogo-vos que façais isto, para que mais depressa eu vos seja 
restituído”. 
 
“Muitas vezes e de muitos modos falou Deus, outrora, aos nossos pais pelos 
profetas; ultimamente falou-nos por seu Filho, herdeiro de tudo, por quem 
igualmente criou o mundo”. 
 
Ao longo da carta, Paulo demonstra que Jesus é superior aos anjos; fala de sua 
mensagem e de sua “humilhação” no sentido salvacionista; alarga argumentos 
para evidenciar que Cristo é superior a Moisés e que os judeus não podem mais 
endurecer-se à nova verdade. Haverá consequências pelo abandono da fé. Por 
fim, sem medo, fala da superioridade da “Nova Aliança” em relação à antiga. 
 

A “teologia” de Paulo 
 
Paulo não teve qualquer intenção, como já afirmado anteriormente,  de 
escrever tratado teológico em suas epístolas. Mas, especialistas em Paulo, 
dissecando os conteúdos das epístolas, consideram que as chamadas “proto-
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paulinas” representam o pensamento e algumas convicções do apóstolo, que 
designam como a “teologia de Paulo”. 
 
Ela se resume em dois fundamentos: A JUSTIFICAÇÃO PELA FÉ e a 
PREDESTINAÇÃO DA SALVAÇÃO. 
 

A justificação pela fé 
 
Citamos duas passagens para dar ao estudante uma leve idéia do pensamento 
dele em torno do que seja “justificação pela fé”. Jesus é o nosso salvador pela 
fé. O que ele nos deixou é artigo de fé e não seremos salvos a não ser 
praticando o que nos ensinou.  
 
A primeira está inserida na epístola aos Romanos, 8:28: “Sabemos que em todas 
as coisas intervém Deus em benefício daqueles que o amam, que foram 
chamados segundo seu desígnio. Pois, aos que de antemão conheceu, também 
os predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, também justificou 
e aos que justificou, também os glorificou”. A segunda foi retirada da epístola 
aos Efésios 1:3: “Bendito seja Deus que nos abençoou com toda classe de 
bênçãos espirituais, porquanto nos elegeu nele antes da criação do mundo, para 
sermos santos e imaculados em sua presença e em seu amor, elegendo-nos de 
antemão para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo”. 
 
O pensamento destes dois trechos acima citados se repete, aqui e ali, em vários 
outros documentos de Paulo, configurando algo que ele tinha intenção de legar 
a suas igrejas. 
 

Predestinação pela salvação. 
 
Vivendo na fé, seremos salvos. De fato, assim ele se expressa aos Hebreus 11:1:  
“A fé é a garantia do que se espera; a prova das realidades invisíveis”. E 
complementa, a seguir: “Aos que, pela perseverança no bem, busquem a glória, 
a honra e a imortalidade: vida eterna. Mas, aos rebeldes, indóceis à verdade e 
dóceis à injustiça: cólera e indignação”. 
 
Mas, é novamente em Romanos 3:27 e 2:5 que vai clareando suas conclusões a 
respeito da predestinação pela salvação: “Onde está, então, o direito de 
glorificar-se? Fica eliminado. Por que lei? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. 
Porque pensamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei”. E em 
Romanos 1:16: “Não me envergonho do Evangelho, que é uma força de Deus 
para a salvação de todo o que crê. Porque nele se revela a justiça de Deus, de fé 
em fé, como diz a Escritura (Habacuc): o justo viverá pela fé”. 
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Lutero e, por sua herança, as igrejas evangélicas e luteranas, defendem a fé 
como única causa da salvação, baseados no pensamento de Paulo. Assim, basta 
a fé, porque Jesus já nos teria por seus méritos nos resgatado dos pecados e das 
faltas perante as leis de Deus. Todavia, parece não ser esse o pensamento 
genuíno de Paulo, seja pelo seu permanente exemplo vivo de ação e 
testemunho de fé, seja pelo que afirma em outras passagens de suas epístolas. 
Por exemplo, na mesma epístola aos Romanos (2:5), ela deixa claro que a cada 
um será dado segundo suas obras: “Pela dureza e impertinência de teu coração, 
vais entesourando contra ti a cólera, para o dia da cólera e da revelação do justo 
juízo de Deus, o qual dará a cada um segundo suas obras”. Não seria nem um 
pouco razoável concluir que a fé de que fala Paulo prescindiria da ação. 
 
 

Desdobrando as epístolas teológicas (proto-paulinas) 
 

Aos Romanos 
 

Ao lado das duas cartas aos Coríntios, a epístola aos Romanos é considerada 
um dos documentos mais significativos de Paulo aos gentios. Foi escrita no 
inverno de 57/58, em Corinto, na casa de Gaio, pouco antes da 3ª viagem. 
Para produzi-la, foi auxiliado por Tércio; Febe foi a emissária. A carta 
pretendia ser também uma espécie de preparação da visita que Paulo 
desejava em breve fazer àquela comunidade. Pela sua significação, foi 
denominada de “O Evangelho segundo Paulo”. 
 
Temas centrais: 

a) Justiça de Deus; 
b) Judeus e gentios serão justificados mediante a fé em Jesus; 
c) A certeza da salvação adquirida por meio da graça de Deus. 

 

Aos Gálatas 
 
Escreve o documento de próprio punho, quando estava em Éfeso ou 
Macedônia, por volta do ano 57/58 (logo após a 1ª viagem e antes do 
chamado concílio de Jerusalém). Provavelmente, se destinava às igrejas do 
sul da província da Galácia (Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe), 
criadas em sua 1ª viagem (conf. Atos 13-14). É a única dirigida a várias 
igrejas.  
 
A temática central é a mesma de Romanos:  

a) A salvação pela graça, mediante a fé; 
b) Os frutos do espírito x obra da carne; 
c) Defesa de seu apostolado. 
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Aos Efésios 
 
A autoria de Paulo é contestada entre os especialistas. Foi escrita entre 61 e 
63, quando estava preso em Roma. Lucas poderá tê-lo auxiliado na escrita 
do documento. Pode ser considerada, pela temática, de carta circular às 
igrejas de toda a província da Ásia e não apenas aos Efésios. Alguns teólogos 
defendem que esta carta seja a mesma aos Laodicenses, mencionada por 
Paulo em Colossenses 4.16 e que foi perdida, juntamente com outras. 
 
TEMAS: 

a) As bênçãos espirituais e a paz em Cristo 
b) A primazia de Jesus Cristo 
c) A salvação pela graça mediante a fé 
d) O plano eterno de Deus p/ hum. 

 

1ª e 2ª  aos Coríntios 
As duas cartas aos coríntios tiveram origem em notícias e perguntas trazidas 
por Estéfana, Fortunato e Acaico, prepostos de Paulo naquela igreja, sobre 
contendas internas da comunidade de Corinto, entre as quais a contestação 
da autoridade de Paulo, bem como a incidência de costumes dissolutos de 
membros da comunidade. 

 
A temática da primeira carta: 

a) Dualismo corpo/espírito (antítese) 
b) Cristo venceu a morte: a ressurreição de Jesus como base da fé 

 
Na segunda Carta, Paulo fala do Ministério apostólico, bem como apresenta 
sua defesa como apóstolo do Cristo, autoridade que, segundo o próprio 
Paulo, lhe foi conferida pelo próprio Jesus, quando ia a Damasco prender o 
chefe dos cristãos. Menciona também a coleta em favor da comunidade de 
Jerusalém, que ele leva quando visita a Casa do Caminho, na terceira 
viagem. 
 
A temática central aborda os seguintes assuntos: 

a) O ministério da nova aliança e da reconciliação; 
b) Problemas da comunidade: 

 A divisão em partidos, incesto;  

 Processos jurídicos contra irmãos; 

 Prostituição; 

 Mau uso dos dons espirituais. 
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Finalizando estas breves considerações sobre as cartas de Paulo, registramos o 
pensamento de Emmanuel sobre os escritos deo apóstolo dos gentios: “Paulo 
ignorava que as cartas amadas e célebres tesouros de vibrações de um mundo 
superior, escritas muita vezes em horas de angústia extrema, não se destinavam 
a uma igreja particular, mas sim à cristandade universal” (Paulo e Estevão: pgs  
426/427). 
 

********* 
 
As epístolas apostólicas de Pedro, João, Judas, Tiago e Paulo representaram 
para os primeiros cristãos algo semelhante ao que as obras complementares da 
Doutrina Espírita representam para os espíritas nos dias de hoje. Aqueles 
homens extraordinários, enquanto ainda não estavam escritos os Evangelhos, 
anotavam aspectos importantes destinados a consolidar o cristianismo nascente 
e a orientar rumos e procedimentos, com base em tudo o que compreendiam 
da doutrina do Mestre dos Mestres. 
 
 

Conclusão 
 
 
 
 
Foi fascinante descobrir, por meio dos estudos bíblicos, conduzidos sob a égide 
dos autores espirituais e de estudiosos espíritas, o caminho da humanidade 
para Deus, a partir da experiência dos hebreus – no Antigo Testamento – e dos 
evangelistas, dos Atos dos apóstolos, das cartas apostólicas e do Apocalipse – 
no Novo Testamento.  
 
Gratificante foi também constatar que a misericórdia do Pai, enquanto o cultivo 
do Deus único acontecia no mundo hebreu, derramava as bênçãos do 
esclarecimento também aos demais povos, por meio de emissários enviados por 
Jesus a todas as civilizações. Os grandes pensadores venerados na Índia, China, 
Pérsia, Egito, Grécia e Roma eram enviados do Cristo, para preparar-lhe os 
caminhos. 
 
Com a vinda de Jesus, o Messias, a humanidade entra na fulgurante 
oportunidade de reaprender que somos todos irmãos, por meio do 
aprimoramento da lei essencial entre todos, o amor. Somando-se a esse 
esforço, a Doutrina dos Espíritos – com sua visão de futuro – se coloca como a 
revivescência dos ensinos de Jesus, na sua pureza e autenticidade iniciais, 
proclamando a imprescindível necessidade de nos reformarmos intimamente, 
de nos perdoarmos, nos compreendermos e nos amarmos como ele – o Mestre 
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da sabedoria – nos amou. Assim, toda a riqueza conceitual da Doutrina Espírita, 
plasmada nas obras básicas, codificadas por Allan Kardec, bem como toda a 
rede complementar dos livros que aprofundam, analisam e explicam aquela 
temática central, são como outras escrituras sagradas, que se somam como se 
fossem uma atualização bíblica no mais legítimo entendimento. Assim o são 
também – para os afiliados de todas as outras religiões – os livros sérios 
produzidos no seio de cada uma, que, cheios de sabedoria, projetam o ser 
humano para o progresso moral, para a solidariedade com seus irmãos e para a 
sensibilização de todos para Deus. 
 
Se o presente estudo conseguir lhe passar, leitor amigo, no curso de cada 
encontro, esse caminho em direção ao Pai, teremos encontrado o sentido do 
curso “Visão espírita da Bíblia.  
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