CONSOLADOR
PROMETIDO
A TERCEIRA REVELAÇÃO

 Se

me amais, guardai os meus
mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos
dará outro consolador, para que fique
eternamente convosco, o Espírito da Verdade,
a quem o mundo não pode receber, porque
não o vê, nem o conhece. Mas vós o
conhecereis, porque ele ficará convosco e
estará em vós. – Mas o Consolador, que é o
Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu
nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará
lembrar de tudo o que vos tenho dito. (João,
XIV: 15 a 17 e 26)

O QUE CONSOLA?
Significado de Consolar:
v.t. Aliviar, amenizar a aflição, as
contrariedades de alguém; confortar:
consolar os infelizes.
 Sinônimos de Consolar:
Sinônimo de consolar: alentar, confortar e
reconfortar


JESUS?

A COMPREENSÃO?

BÍBLIA

73 livros

A BÍBLIA ESTÁ DIVIDIDA EM DUAS GRANDES
PARTES:




Antigo Testamento: Que são todos os livros
escritos a partir do séc. XV a.C. até o nascimento
de Cristo. Contém a Lei de Deus dada a Moisés, a
história do povo de Israel e suas reflexões, bem
como a previsão da vinda do Messias.

Novo Testamento: Que são todos os livros
escritos após a vinda de Jesus até o final do séc. I
d.C.. Traz a vida e as obras de Jesus, a criação e a
expansão da Igreja, além de documentos de
formação do povo cristão.

ANTIGO TESTAMENTO


Livros da Lei: também chamados de Pentateuco, isto
é, os "cinco livros" de Moisés, que abrem a Bíblia, e
falam da Criação de Deus e da formação de seu Povo
Eleito: Israel.
Livros Históricos: são os livros que descrevem as
guerras de Israel, bem como a história de seus reinos.
Livros Didáticos: ou sapienciais, apresentam a
sabedoria e poesia dos hebreus.
Livros Proféticos: foram escritos por profetas que
pregavam o arrependimento e preparavam o povo
eleito para a chegada do Messias Salvador.

46 LIVROS DO ANTIGO TESTAMENTO
 PENTATEUCO:

e Deuteronômio

Gênese, Êxodo, Levítico , Números



LIVROS HISTÓRICOS: Josué , Juízes, Rute, Samuel ,
Reis, Jó, Ester, etc.



LIVROS DIDÁTICOS: Salmos, Provérbios,Eclesiastes,
Cântico dos Cânticos, Sabedoria



LIVROS PROFÉTICOS: Isaías, Jeremias, Daniel,
Jonas, Malaquias, etc.

NOVO TESTAMENTO


Livros do Evangelho: narram a vida, os
ensinamentos, os milagres e a obras do Messias Jesus
Cristo.

Livro Histórico: apresenta a instituição e expansão
da Igreja Cristã, primeiro na Palestina e, a seguir, no
mundo até então conhecido.
Epístolas: são as doutrinas e exortações escritas por
alguns Apóstolos de Cristo e encaminhadas a
comunidades ou fiéis cristãos.
Livro Profético: traz a vitória de Cristo e sua Igreja
sobre as forças do mal e o juízo final.

27 LIVROS DO NOVO TESTAMENTO.
Evangelhos e Atos dos Apóstolos - 5 Livros:
- Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos.




-

Cartas de São Paulo - 14 Livros:
Carta aos Romanos, Coríntios I e II, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses I e II,
Timóteo I e II, Tito, Filemon, Hebreus.

Cartas dos outros Apóstolos - 8 Livros:
-Carta de Tiago, Pedro I e II, João I , II e III, Judas





Apocalipse.

CURIOSIDADES
Mateus: Ele foi um dos apóstolos e testemunha de
vários acontecimentos. Foi um cobrador de impostos
para o império romano. Ele era o apóstolo mais
intelectual.
 Marcos: Seus pais eram seguidores de Jesus e ele
teve uma convivência não muito próxima do Mestre.
 Lucas: foi um médico convertido nos primeiros anos
do cristianismo. Não conviveu com Jesus.
 João: foi um dos apóstolos. Foi um fiel seguidor de
Jesus e contava com a confiança do Mestre (foi à ele
que Jesus pediu para cuidar de sua mãe).


1ª REVELAÇÃO: MOISÉS




Como profeta revelou aos homens a
existência de um DEUS único,
Soberano Senhor e Orientador de
todas as coisas, promulgou a lei do
SINAI e lançou a base da
verdadeira fé.
Como homem, foi legislador do povo
pelo qual essa primitiva fé,
purificando-se, havia de espalhar
pela Terra.

10 MANDAMENTOS DIVINO
1º- Amar a Deus sobre todas as coisas.
2º - Não invocar o nome de Deus em vão.
3º - Guardar domingos e festas de guarda.
4º - Honrar pai e mãe.
5º - Não matar
6º - Não pecar contra a castidade.
7º - Não roubar
8º - Não levantar falso testemunho
9º - Não desejar a mulher do próximo
10º - Não cobiçar as coisas alheias.

DEUS DE MOISÉS











Terrível, ciumento, vingativo, implacável
Rega a Terra de sangue humano
Ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem
executar mulheres, crianças e os velhos
Castiga aquele que poupa a vítima;
Pune o povo inteiro pela falta do chefe;
Se vinga do culpado na pessoa do inocente;
Fere os filhos pela falhas dos pais
DEUS único e um povo privilegiados
Deus dos exércitos
Os homens são tementes
a DEUS

2ª REVELAÇÃO: CRISTO


Tomando da antiga lei o
que é eterno e divino e
rejeitando o que era
transitório, puramente
disciplinar e de concepção
humana, acrescentou a
revelação da vida futura,
de que Moisés não falara,
assim como a das penas e
recompensas que
aguardam o homem,
depois da morte.

DEUS DE JESUS
Clemente, soberanamente justo e bom,
 Cheio de mansidão e misericórdia,
 Perdoa ao pecador arrependido
 Dá a cada um segundo as suas obras.
 DEUS PAI  que estende a sua proteção por
sobre todos os seus filhos e os chama todos a si
 A verdadeira pátria não é neste mundo, mas no
reino celeste.


Deus que quer ser
amado.

 Se

me amais, guardai os meus
mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos
dará outro consolador, para que fique
eternamente convosco, o Espírito da
Verdade, a quem o mundo não pode
receber, porque não o vê, nem o conhece.
Mas vós o conhecereis, porque ele ficará
convosco e estará em vós. – Mas o
Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o
Pai enviará em meu nome, vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o
que vos tenho dito. (João, XIV: 15 a 17 e 26)

3ª REVELAÇÃO : ESPIRITISMO

A 1ª revelação teve a
sua personificação em
Moisés, a 2ª no Cristo;
portanto individuais e
locais.
A 3ª não tem indivíduo
nenhum; é coletiva.
Surgiu em vários
pontos do globo

O Espiritismo revela que a causa está nas existências
anteriores e na própria destinação da Terra, onde o
homem expia o seu passado.

O homem compreende que mereceu sofrer, e acha justo o
sofrimento.
Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento, e o
aceita sem queixas.

O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a
dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma.

ESPÍRITO DA VERDADE




"O Espírito da Verdade não era apenas um
símbolo, mas o Guia Espiritual de toda uma
falange de Espíritos Superiores incumbida
de dar cumprimento à promessa do Cristo
sobre o advento do Consolador.
Essa falange, por sua vez, não se restringe ao
plano espiritual, mas se projeta na vida material,
através da encarnação dos seus elementos,
incumbidos de atuarem neste plano.

REVELAÇÕES DO ESPIRITISMO
Acrescenta a revelação do mundo invisível que
nos rodeia e povoa o espaço
 Define os laços que unem a alma ao corpo
 Levanta o véu que ocultava aos homens os
mistérios do nascimento e morte.
 Homem , pelo Espiritismo, sabe de onde vem e
para onde vai.
 Alma progride incessantemente até atingir a
perfeição  pelas reencarnações
 Todos são criados simples e ignorantes
 não há criaturas deserdadas, nem favorecidas


Não há seres voltados perpetuamente ao mal e ao
sofrimento,
 Demônios são espíritos atrasados e imperfeitos;
 Anjos são espíritos puros, não são seres à parte na
criação;
 A pluralidade das existências foi ensinada por Cristo e
demonstrada pelo Espiritismo, explicando as aparentes
anomalias da vida, mortes prematuras, diferenças
sociais, mentais e intelectuais.


Com a reencarnação desaparecem os
preconceitos de raça e de castas  o mesmo
Espírito pode nascer rico ou pobre; africano
ou chinês, homem ou mulher; etc.

“...Com a certeza do futuro, com a de
encontrar de novo aqueles a quem
amou e com o temor de tornar a ver
aqueles quem ofendeu, todas as suas
ideias mudam[...]”
Kardec
Gêneses- cap. 1 p. 31

