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PREFÁCIO 
 

“Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos Céus, qual imenso 
exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, 
espalham-se por toda a superfície da Terra e, semelhantes a estrelas 
cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. 
 
Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as 
coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar 
as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. 
 
As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos 
dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o 
divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num 
hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do 
Universo. 
 
Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos, 
também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as 
vontades do Pai, que está no Céu: Senhor! Senhor!... e podereis entrar no 
reino dos Céus. 

O Espírito de Verdade” 

In O Evangelho segundo o Espiritismo 

 

 

 
CAPÍTULO VI, ITEM 5 

 
ADVENTO DO ESPÍRITO DE VERDADE 

 

“Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a 
verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez 
antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima 
deles reina a imutável verdade: o Deus bom, o Deus grande, que faz 
germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. 
Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da Humanidade 
e disse: “Vinde a mim, todos vós que sofreis.” 
 
Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que 
conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da 
impiedade. Meu Pai não quer aniquilar 
a raça humana; quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, 
isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos 
socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e 
dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na Terra, a clamar: Orai e 
crede! pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e 
durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se 
desenvolverão como o cedro. 
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Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, 
não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para 
vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de 
vosso Pai. 
 
Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela 
vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos 
infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, 
amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas; não mistureis o joio 
com a boa semente, as utopias com as verdades. 
 
Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o 
segundo. No Cristianismo encontram-se todas as verdades; são de 
origem humana os erros que nele 
se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos 
clamam: “Irmãos! nada perece. Jesus-Cristo é o vencedor do mal, sede os 
vencedores da impiedade.” 

 Espírito de Verdade. (Paris, 1860.) 
In: O Evangelho segundo o Espiritismo 

 

 

 

 

“O Evangelho de Jesus, gravado em caracteres vivos, entre sacrifícios e 

testemunhos acerbos, é dádiva insuperável da misericórdia de Deus, 

concedida a Seus filhos, como luz imperecível em sua caminhada de 

redenção.” 

In: Luz Imperecível: estudo interpretativo do Evangelho 

 à Luz da Doutrina Espírita, UEM-BH-2006  

 
 
 
 
O “Evangelho é roteiro infalível para a felicidade vindoura, o 
levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. É o mais 
belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia.” 
 

“Tarefa inapreciável está reservada ao Espiritismo nestes dias em que o 
progresso moral e somente ele, poderá assegurar a verdadeira felicidade, 
por dispor dos meios hábeis para suplantar e vencer as paixões 
predominantes ainda em a natureza humana. Ao Espiritismo, sim porque 
Cristianismo redivivo que é, através da sua estrutura doutrinária, 
científica, filosófica e moral e das diretrizes iluminativas de que se 
constitui está destinado o dever de contribuir com eficácia para o trabalho 
de construção da geração porvindoura, conduzindo em consequência, a 
nova mentalidade e desarticulando o materialismo. Por isso, 
reverenciando e atualizando os ensinamentos cristãos, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, em estudando as lições morais de Cristo, 
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apresenta-se  como a ética legítima para o hoje como para o amanhã da 
Humanidade, que não é possível subestimar.” 

 
Joanna de Ângelis 

 In Florações Evangélicas 
 
 
 
 
A Kardec cabia “apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos 
onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo, proclamar 
que o Espiritismo é a única tradição  verdadeiramente cristã e a única 
instituição verdadeiramente divina e humana.”  Proclamando que “Fé 
inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em 
todas as épocas da Humanidade”, o Evangelho Segundo o Espiritismo 
provocou a reação daqueles acostumados a impô-la à força de dogmas e 
explicações sibilinas, ridículas e fantasiosas, contumazes beneficiários do 
Cristianismo adulterado pelas consciências a serviço de interesses 
inconfessáveis, criminosos mesmo.” 

 
Pedro Franco Barbosa 
In: Espiritismo Básico 

 

 

 

 

 
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO: 150 ANOS DE ESCLARECIMENTO E 

CONSOLAÇÃO 

 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, terceira obra da Codificação Espírita, publicada por 

Allan Kardec em abril de 1864, completa 150 anos de esclarecimento e consolação. 

 

Na elaboração desta obra, Kardec e a Espiritualidade Superior tiveram a preocupação de 

fundamentar o ensino moral de Jesus, trazendo à luz a essência do entendimento universal 

da mensagem que o Cristo trouxe para a humanidade. 

 

Mais do que um simples evento comemorativo, os 150 anos de O Evangelho Segundo o 

Espiritismo representam um marco importante nesse processo de transição planetária em 

que a Terra se prepara para ascender à categoria de Mundo de Regeneração.  

 

Nesse contexto, cumpre ao Espiritismo, como o Consolador prometido por Jesus em seu 

Evangelho, o papel de propagar seus ensinamentos morais para todos os cantos do 

planeta. E nós, espíritas, fomos chamados pelo Cristo para essa tarefa. 
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Primeiras Mensagens 
 
Obras Póstumas  

 
“Ségur, 9 de agosto de 1863 

 
(Médium: Sr. d’A...) 

 
IMITAÇÃO DO EVANGELHO 

 
NOTA — Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. 
Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conheceu 
quando da impressão. Esse título foi, a princípio: Imitação do Evangelho. Mais tarde, 
por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, 
mudei-o para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas 
comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do 
médium. 
 
Pergunta — Que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? 
 
Resposta — Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explanas 
questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são 
necessárias, como também a vida prática das nações haurirá dele instruções excelentes. 
Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos 
interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser 
destruída; a terra e suas populações civilizadas estão prontas; já de há muito os teus 
amigos de além-túmulo as arrotearam; lança, pois, a semente que te confiamos, porque é 
tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da 
penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu 
guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis e em 
cujo número digna-te de me incluir sempre. 
 
[...]” 
 

 
 
 

Revista Espírita, Dezembro de 1964 
 

“A propósito da Imitação do Evangelho 
 

Bordeaux, maio de 1864 
 
Acaba de aparecer um novo livro; é uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa 
marcha. Há dezoito séculos, por ordem de meu  Pai,  vim  trazer  a palavra  de  Deus  
aos  homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela  maioria dos homens,  
 
e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em 
vossa Terra. Hoje, por ordem do Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a 
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todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes; são 
destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai celestial. Sede dóceis aos 
seus ensinos; os tempos preditos são chegados; todas as profecias serão cumpridas. 
 
Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo: casais onde a 
discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade; homens que 
sucumbiam  ao  peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de 
além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado e, envergonhados de suas 
fraquezas, arrependeram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas 
provações. 
 
Provações e expiações, eis a condição do homem na Terra. Expiação do passado, 
provações para o fortalecer contra a tentação, para desenvolver o Espírito pela atividade 
da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o 
esperam no mundo dos Espíritos. 
 
Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há dezoito séculos. O Espiritismo 
veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que 
suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai 
vossos sofrimentos; agradecei a Deus, que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. 
Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar 
melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os 
pequenos e os humildes serão exaltados. 
 

O Espírito de Verdade” 
 
 
 
 
 
 

 
O Objetivo da Obra 
Apresentar fatos da vida de Jesus – que abordem o ensino moral – terreno onde todos os 
cultos podem reunir-se - interpretando-os com a “chave” da Doutrina Espírita. 
 
 
 
 
A Composição do Livro 
É o terceiro livro da Codificação e é o desenvolvimento da terceira parte de O Livro dos 
Espíritos. Tem na sua composição geral: 28 capítulos, 230 textos de Allan Kardec, 44 
preces, e 102 comunicações de vários espíritos (anexo 1).  
 
 
 

Livros que interpretam as Mensagens de O Evangelho Segundo O Espiritismo 
Anexo 2 
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Atividades que podem ser Desenvolvidas no Movimento Espírita 
 
Realizadas pelo CEERJ: 

 

 Palestras especiais, em reunião pública do CEERJ, com transmissão via internet, 
previstas para: 
18/01/2014 – Roberto Lucio V. Souza (BH) 
03/04/2014 – Wagner G. Paixão (MG) 
 

 Seminário:  “Contribuições  do Evangelho para um mundo de regeneração”, a ser 
realizado em 05/04/2014. 

 

 Jornada de Estudos do Evangelho (Encontros abordando as passagens 
evangélicas). 

 

 “Curso Interpretação do Evangelho”, coordenação de Claudio Munhoz, às 
quartas-feiras, às 18:30h, no período de 12/03 a 24/09/2014, num total de 21 
encontros. 

 “Curso Parábolas e Ensinos de Jesus”, coordenação Edson Godinho, previsto 
para fevereiro/2014,  às segundas-feiras, às 17:00h. 

 

 “Natal de Jesus, com Jesus”- noite de arte.  
 
 
 
 
Sugestões às Casas Espíritas 

 

 Com respeito a O Evangelho Segundo o Espiritismo: 
o Organizar grupos de estudo para os tarefeiros espíritas. 
 
o Organizar ciclos de palestras, semanas, exposições, feiras, encontros de 

famílias, jovens e crianças. 
 

 Estimular a prática do estudo do Evangelho no Lar. 
 

 Estimular a distribuição de exemplares de O Evangelho Segundo o Espiritismo 
nas reuniões públicas. 

 

 Referentes à evangelização infantil: 
Utilizar o cd “Cantando e Evangelizando”, canções didático-doutrinárias, cujo 
conteúdo versa sobre os ensinos de Jesus e Doutrina Espírita. 
 

 Referentes à evangelização juvenil: 
o Implantar roda de leitura de peças teatrais e apresentação de peças com os 

textos de passagens da vida de Jesus. 
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o Organizar seminários sobre o estilo de autores, quando 
encarnados/desencarnados; por exemplo: Santo Agostinho – pesquisar a 
vida, os fatos e comparar com as mensagens citadas em “Instruções dos 
Espíritos”. 

 

o Atuar junto à juventude espírita de modo que sejam elaborados textos, 
resenhas, artigos sobre a contribuição do Evangelho na política, nas artes, na 
educação,  na justiça, na economia, etc.  

 
o Estimular as visitas fraternas entre os grupos jovens com a exposição 

doutrinárias feitas pelos próprios jovens. 
 

o Indicar os jovens que possuam mais experiência para a exposição doutrinária 
sobre os temas do Evangelho. 

 

o Elaborar projetos da ação evangelizadora a tendendo ao capítulo XV de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo. 
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ANEXO 1 

 

Item Título Autor Local Ano 

Cap. 1 - Não vim destruir a lei 

9 A nova era Um Espírito israelita Mulhouse 1861 

10 A nova era Fénelon Poitiers 1861 

11 A nova era Erasto, discípulo de Paulo Paris 1863 

Cap. 2 - Meu reino não é deste mundo 

8 Uma realeza terrena Uma Rainha de França Havre 1863 

Cap. 3 - Há muitas moradas na casa do Pai 

8/12 Mundos superiores e inferiores Vários Espíritos - - 

13/15 Mundos de expiações e provas  Santo Agostinho Paris 1862 

16/18 Mundos regeneradores Santo Agostinho Paris 1862 

19 Progressão dos mundos Santo Agostinho Paris 1862 

Cap. 4 - Ninguém pode ver o reino de deus se não nascer de novo 

24 Quais os limites da encarnação? São Luís Paris 1859 

25 
É um castigo a encarnação e 
somente os Espíritos culpados estão 
sujeitos a sofrê-la? 

São Luís Paris 1859 

Cap. 5 - Bem-Aventurados os aflitos 

18 Bem e mal sofrer Lacordaire Havre 1863 

19 O mal e o remédio Santo Agostinho Paris 1863 

20 A felicidade não é deste mundo 
François-Nicolas-Madelaine, 
cardeal Morlot 

Paris 1863 

21 
Perda de pessoas amadas, mortes 
prematuras 

Sanson Paris 1863 

22 
Se fosse um homem de bem, teria 
morrido 

Fénelon Sens 1861 

23 Os tormentos voluntários Fénelon Lião 1860 

24 A verdadeira desgraça Delfina de Girardin Paris 1861 

25 A melancolia François de Genève Bordéus 1863 

26 
Provas voluntárias e Verdadeiro 
cilício 

Um anjo guardião Paris 1863 

27 
Dever-se-á pôr termo às provas do 
próximo? 

Berdardino, Espírito protetor Bordéus 1863 

28 
Será lícito abreviar a vida de um 
doente que sofra sem esperança de 
cura? 

São Luís Paris  1860 
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29/30 Sacrifício da própria vida São Luís Paris  1860 

31 Proveito dos sofrimentos para outrem São Luís Paris  1860 

Cap. 6 – O Cristo Consolador 

5/6 O advento do Espírito da Verdade Espírito da Verdade Paris 1860 

7 O advento do Espírito da Verdade Espírito da Verdade Bordéus 1861 

8 O advento do Espírito da Verdade Espírito da Verdade Havre 1861 

Cap. 7 – Bem-aventurados os pobres de espírito 

11 O orgulho e a humildade Lacordaire Constantina 1863 

12 O orgulho e a humildade Adolfo, bispo de Argel Marmande 1862 

13 
Missão do homem inteligente na 
Terra 

Ferdinando, Espírito Protetor Bordéus 1862 

Cap. 8 – Bem-aventurados os puros de coração 

18 
Deixai que venham a mim as 
criancinhas 

João Evangelista Paris 1860 

19 
Deixai que venham a mim as 
criancinhas 

Um Espírito protetor Bordéus 1861 

20 
Bem-aventurados os que têm 
fechados os olhos 

Vianney, cura d’Ars Paris 1863 

Cap. 9 – Bem-aventurados os mansos e pacíficos 

6 A afabilidade e a doçura Lázaro Paris 1861 

7 A paciência Um Espírito amigo Havre 1862 

8 Obediência e resignação Lázaro Paris 1863 

9 A cólera Um Espírito protetor Bordéus 1863 

10 A cólera Hahnemann Paris 1863 

Cap. 10 – Bem-aventurados os misericordiosos 

14 Perdão das ofensas Simeão Bordéus 1862 

15 Perdão das ofensas Paulo, apóstolo Lião 1861 

16 A indulgência José, Espírito protetor Paris 1863 

17 A indulgência João, bispo de Bordéus - 1862 

18 A indulgência Dufétre, bispo de Nevers Bordéus - 

19/21 
É permitido repreender os outros 
(...)? 

São Luís Paris 1860 

Cap. 11 – Amar o próximo como a si mesmo 

8 A lei de amor Lázaro Paris 1862 
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9 A lei de amor Fénelon Paris 1861 

10 A lei de amor Sanson Bordéus 1863 

11 O egoísmo Emmanuel Paris 1861 

12 O egoísmo Pascal Sens 1862 

13 A fé e a caridade Espírito protetor Cracóvia 1861 

14 Caridade com os criminosos Isabel de França Havre 1862 

15 
Deve-se expor a vida por um 
malfeitor? 

Lamennais Paris 1862 

Cap. 12 – Amai os vossos inimigos 

9 A vingança Júlio Olivier Paris 1862 

10 O ódio Fénelon Bordéus 1861 

11 O duelo Adolfo, bispo de Argel Marmande 1861 

12 O duelo Santo Agostinho Paris 1862 

13 O duelo Um Espírito protetor Bordéus 1861 

14 O duelo Francisco Xavier Bordéus 1861 

15 O duelo Agostinho Bordéus 1861 

Cap. 13 – Não saiba a vossa mão esquerda o que dê sua mão direita 

9 
A caridade material e a caridade 
moral 

Irmã Rosália Paris 1860 

10 
A caridade material e a caridade 
moral 

Um Espírito protetor Lião 1860 

11 A beneficência Adolfo, bispo de Argel Bordéus 1861 

12 A beneficência Vicente de Paulo Paris 1858 

13 A beneficência Cárita, martirizada em Roma Lião 1861 

14 A beneficência Cárita Lião 1861 

15 A beneficência Um Espírito protetor Lião 1861 

16 A beneficência João Bordéus 1861 

17 A piedade Miguel Bordéus 1862 

18 Os órfãos Um Espírito familiar Paris 1860 

19 Benefícios pagos com a ingratidão Guia protetor Sens 1862 

20 Beneficência exclusiva São Luís Paris 1860 
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Cap. 14 – Honrai a vosso pai e a vossa mãe 

9 
A ingratidão dos filhos e os laços de 
família 

Santo Agostinho Paris 1862 

Cap. 15 – Fora da caridade não há salvação 

10 Fora da caridade não há salvação Paulo, o apóstolo Paris 1860 

Cap. 16 – Não se pode servir a Deus e a Mamon 

9 A verdadeira propriedade Pascal Genebra 1860 

10 A verdadeira propriedade Espírito protetor Bruxelas 1861 

11 Emprego da riqueza  Cheverus Bordéus 1861 

12 Emprego da riqueza  Um Espírito protetor Cracóvia 1861 

13 Emprego da riqueza  Fénelon Argel 1860 

14 Desprendimento dos bens terrenos Lacordaire Constantina 1863 

15 Transmissão da riqueza São Luís Paris 1860 

Cap. 17 – Sede perfeitos 

7 O dever Lázaro Paris 1863 

8 A virtude François-Nicolas-Madeleine Paris 1863 

9 Os superiores e os inferiores 
François-Nicolas-Madeleine, 
cardeal Morlot 

Paris 1863 

10 O homem no mudo Um Espírito protetor Bordéus 1863 

11 Cuidar do corpo e do espírito Jorge, Espírito protetor Paris 1863 

Cap. 18 – Muitos os chamados, poucos os escolhidos 

15 Dar-se-á àquele que tem Um Espírito amigo Bordéus 1862 

10 
Pelas suas obras é que se reconhece 
o cristão 

Simeão Bordéus 1863 

Cap. 19 – A fé transporta montanhas 

11 
A fé: mãe da esperança e da 
caridade  

José, um Espírito protetor Bordéus 1862 

12 A fé humana e a divina Um Espírito protetor Paris 1863 

Cap. 20 – Os trabalhadores da última hora 

2 Os últimos serão os primeiros Constantino, Espírito protetor Bordéus 1863 

3 Os últimos serão os primeiros Henri Heine Paris 1863 

4 Missão dos espíritas 
Erasto, anjo de guarda do 
médium 

Paris 1863 

5 Os obreiros do Senhor O Espírito de Verdade Paris 1862 
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Cap. 21 – Haverá falsos cristos e falsos profetas 

8 Os falsos profetas Luís Bordéus 1861 

9 Caracteres do verdadeiro profeta Erasto Paris 1862 

10 Os falsos profetas da erraticidade Erasto, discípulo de São Paulo Paris 1862 

11 Jeremias e os falsos profetas Luoz, espírito protetor Carsruhe 1861 

Cap. 22 – Não separeis o que Deus juntou 

Cap. 23 – Estranha moral 

Cap. 24 – Não ponhais a candeia debaixo do alqueire 

Cap. 25 – Buscai e achareis 

Cap. 26 – Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes 

Os capítulos de 22 a 26 não apresentam as “Instruções dos Espíritos” 

Cap. 27 – Pedi e obtereis 

22 Maneira de orar V. Monod Bordéus 1862 

23 Felicidade que a prece proporciona Santo Agostinho Paris 1861 

Cap. 28 – Coletânea de preces espíritas 

Este capítulo apresenta uma coletânea de preces ditadas por diversos Espíritos  
não identificados, bem como não identificados locais e datas. 
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ANEXO 2 

 

Entre tantos outros, citamos: 
 

Psicografia de Divaldo Franco: 
o Espírito Amélia Rodrigues: Há flores no caminho, A luz do Mundo, Pelos 

caminhos de Jesus, Primícias do Reino, Quando a primavera voltar, Trigo de 
Deus. 

o Espírito Joanna de Angelis: Até o fim dos Tempos, Dias Venturosos, Florações 

Evangélicas, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. 
 

Psicografia de Francisco Candido Xavier: 
o Coleção Emmanuel: Pão, Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho Verdade 

e Vida, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz. 

o Coleção Neio Lúcio: Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Mensagem do Pequeno 
Morto.  

o Coleção Humberto de Campos: Boa Nova, Estante da Vida, Cartas e Crônicas, 

Lázaro Redivivo, Luz Acima, Pontos e Contos. 
 

Psicografia de Raul Teixeira: 
o Espírito Camilo: Quem é o Cristo? Ante o vigor do Espiritismo, Cintilação das 

Estrelas. 

 
Yvonne Pereira: 

Ressurreição e Vida (Espírito Leon Toltoi), Amor e Ódio (Espírito Charles), 
Memórias de um Suicida Espíritos Camilo Castelo Branco/Leon Denis).  
 

Pedro de Camargo (Vinicius): 
O Mestre na Educação, Nas Pegadas do Mestre, Em torno do Mestre, Na Escola 
do Mestre. 

 
Rodolfo Caligaris: 

Parábolas Evangélicas. 
 
Cairbar Schutel: 

Parábolas e Ensinos  de  Jesus. 
 

Richard Simonetti: 
Antes que o Galo Cante, Paz na Terra, Setenta Vezes Sete. 
 

Haroldo Dutra Dias: 
Parábolas de Jesus – Texto e contexto. 
 

Carlos Torres Pastorino: 
Sabedoria do Evangelho (8 volumes). 

 
Therezinha de Oliveira: 
Estudos Espíritas do Evangelho – Coleção Estudos e Cursos. 
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Roteiro Sistematizado para o estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo: 
Boa Nova Editora – Fundação Allan Kardec – Manaus – AM. 

 
Luz Imperecível - Estudo Interpretativo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita – UEM –
Belo Horizonte -2006. 
 
Expoentes da Codificação Espírita – Federação Espírita do Paraná.  


