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8º. ENCONTRO – JESUS E O CONSOLADOR

Objetivo – refletir 
sobre o significado 
do Consolador 
prometido por Jesus 
em nossas vidas. 



JESUS E O CONSOLADOR

Meditando sobre a presença de Jesus em 
nossas vidas:
Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir-se 
filho(a) de Deus, tendo como guia e modelo, 
Jesus. Como você sente essa realidade? Você a 
sente de modo a se entregar plenamente a Deus, 
às Leis Divinas e aos ensinamentos de Jesus? 
Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, 
evitando qualquer mascaramento, num processo 
de autoengano. Seja verdadeiro(a) com você, 
analisando-se com autenticidade.



JESUS E O CONSOLADOR
Quais as virtudes 

que nos possibilitam 
a entrega a Jesus, 

nosso guia e 
modelo, o caminho 

da verdade e da vida, 
que nos conduz a 

Deus? 
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JESUS E O CONSOLADOR
João capítulo 14, versículos 15 a 20. 
Se me amais, guardai os meus 
mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos 
dará outro Consolador, para que fique 
convosco para sempre.
Já antevendo, que os Seus ensinamentos 
seriam esquecidos e deturpados, Jesus nos 
promete enviar o Consolador para ficar 
conosco para sempre, reviver o que Ele tinha 
dito e nos ensinar aquilo que Ele não podia 
ter dito, devido à imaturidade da Humanidade 
na época. 



JESUS E O CONSOLADOR

O Espírito de verdade, que o mundo 
não pode receber, porque não o vê, 
nem o conhece; mas vós o conheceis, 
porque habita convosco e estará em 
vós.
Não vos deixarei órfãos; voltarei para 
vós. 
Ainda um pouco, e o mundo não me 
verá mais, mas vós me vereis; porque 
eu vivo, e vós vivereis. 



JESUS E O CONSOLADOR

Naquele dia, conhecereis que 
estou em meu Pai, e vós, em 
mim, e eu, em vós. 
Aquele que tem os meus 
mandamentos e os guarda, este 
é o que me ama; e aquele que 
me ama será amado de meu Pai, 
e eu o amarei e me manifestarei 
a ele.



JESUS E O CONSOLADOR

Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): 
Senhor, de onde vem que te hás de 
manifestar a nós e não ao mundo? 
Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra, e 
meu Pai o amará, e viremos para ele e 
faremos nele morada. 
Quem não me ama não guarda as 
minhas palavras; ora, a palavra que 
ouvistes não é minha, mas do Pai que 
me enviou. 



JESUS E O CONSOLADOR

Tenho-vos dito isso, estando 
convosco. 
Mas aquele Consolador, o 
Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, vos 
ensinará todas as coisas e vos 
fará lembrar de tudo quanto vos 
tenho dito.



JESUS E O CONSOLADOR

João capítulo 15, versículo 
26. 
Mas, quando vier o 
Consolador, que eu da parte 
do Pai vos hei de enviar, 
aquele Espírito de verdade, 
que procede do Pai, 
testificará de mim.



JESUS E O CONSOLADOR

João capítulo 16, versículos 7 a 14. 
Todavia, digo-vos a verdade: que 
vos convém que eu vá, porque, se 
eu não for, o Consolador não virá a 
vós; mas, quando eu for, vo-lo 
enviarei. 
E, quando ele vier, convencerá o 
mundo do pecado, e da justiça, e 
do juízo: 



JESUS E O CONSOLADOR
do pecado, porque não creem em 
mim.
Exegese realizada pelo Espírito 
Honório – médium Afro Stefanini II
O grande pecado da alma é o 
movimento da criatura em 
contrariar constantemente as Leis 
do Criador. Jesus nos trouxe a 
Verdade e até hoje a maioria não 
acredita de fato nessa Verdade.



JESUS E O CONSOLADOR
Jesus diz que o Consolador virá para 
convencer em respeito ao pecado, isto é, 
esclarecer sobre o quanto a criatura está 
contrariando as Leis Divinas na própria 
intimidade e nem se dá conta disso. Pecado 
significa errar o alvo. 
A criatura que está focada no egoísmo e no 
orgulho acredita que está direcionada para 
o certo, mas de fato erra o alvo, 
contrariando as Leis Divinas na sua 
intenção e não em realidade, pois não é 
possível derrogar essas Leis. 



JESUS E O CONSOLADOR

No que respeita à justiça, porque me 
vou para meu Pai e não mais me 
vereis; 
Toda a compreensão de justiça 
humana nos dias atuais está focada na 
ideia do julgamento, da condenação e 
da punição, porque ainda estamos 
afeitos à lei de talião do passado, 
resultante do pensamento da justiça-
cobrança ao invés da justiça-
misericórdia. 



JESUS E O CONSOLADOR
O Consolador é aquele que chega para nos 
dar a noção de que as Leis de Reparação; 
de Justiça, Amor e Caridade; de 
Misericórdia são os instrumentos para 
realmente fazer com que todas as coisas na 
Terra sejam justas.
Acreditaríamos que as criaturas em dor e 
em sofrimento passariam pela justiça de 
Deus apenas pela ideia do castigo? Jamais! 
O Consolador vem dizer que tudo tem um 
sentido, e que estamos em processo 
transitório na Terra e que a Lei de Justiça é 
feita em conjunto com a Lei de Amor. 



JESUS E O CONSOLADOR
O Consolador veio dar as provas 
necessárias pelas evidências 
intelectuais e morais para que a criatura 
perceba que a sua destinação é o bom, 
o nobre, o que edifica, sempre levando 
em consideração as suas conquistas, 
suas potenciais capacidades de se 
erguer, para que ela possa se conectar 
com as necessidades mais profundas 
descobrindo-se um Espírito imortal em 
evolução. 



JESUS E O CONSOLADOR
Cumprir a justiça, do ponto de vista 
profundo, não significa nos 
preocuparmos em ser amados 
porquanto o Senhor da Vida nos ama, 
mas a Lei de Justiça se cumpre 
quando nos ocupamos em amar, 
porque quando nos ocupamos em 
amar estamos exercitando a Lei de 
Justiça, para termos o direito à 
felicidade, praticando o dever de amar 
para ser feliz.



JESUS E O CONSOLADOR

Portanto, o grande papel do 
Consolador no que respeita à 
justiça é se reportar à grande 
necessidade do Espírito 
imortal que é amar, pois 
amados todos somos pelo 
Criador da vida. 



JESUS E O CONSOLADOR
No que respeita ao juízo, porque já 
está julgado o príncipe deste mundo.
Jesus fala de uma forma tão 
profunda que nos remete a uma 
questão fundamental: Por que já 
está julgado o príncipe deste 
mundo? Neste momento Ele 
coloca-se na posição do 
governador cósmico, o governador 
do planeta, o príncipe do mundo. 



JESUS E O CONSOLADOR
A palavra julgado não está na concepção 
como a entendemos hoje. Essa frase em 
uma conotação psicológica transpessoal-
consciencial tem um sentido de 
estabelecimento da Verdade que Jesus, o 
nosso Mestre, veio trazer, ou seja a Verdade 
já foi estabelecida. Nós já a conhecemos, já 
sabemos de sua existência e do seu 
significado para toda a Humanidade. Antes 
Jesus era apenas um anúncio dos profetas 
da antiga Israel, mas agora toda a Verdade é 
conhecida e o Consolador vem para que 
essa Verdade seja relembrada.



JESUS E O CONSOLADOR

Ainda tenho muito que vos dizer, mas 
vós não o podeis suportar agora. 
Mas, quando vier aquele Espírito de 
verdade, ele vos guiará em toda a 
verdade, porque não falará de si 
mesmo, mas dirá tudo o que tiver 
ouvido e vos anunciará o que há de vir. 
Ele me glorificará, porque há de 
receber do que é meu e vo-lo há de 
anunciar.



JESUS E O CONSOLADOR

A partir das reflexões 
realizadas nos 

versículos 
estudados, quais as 
virtudes podemos 
somar às que já 

refletimos?
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JESUS E O CONSOLADOR
Avaliação reflexiva: Feche os olhos e 
entre em contato com você mesmo(a) em 
essência, buscando sentir o conteúdo 
estudado neste encontro: 
O que você entendeu do conteúdo que se 
aplique à sua vida? 
O conteúdo estudado mudou a forma 
como você sente a presença de Jesus em 
sua vida? Caso positivo, que mudança foi 
essa?



JESUS E O CONSOLADOR

Neste encontro refletimos sobre a 
importância e o significado do 
Consolador em nossas vidas e a 
fidelidade consciencial necessária 
para o utilizarmos bem. Busque 
sentir a possibilidade de 
desenvolver essa virtude. Como 
você a sente? Como é realizar 
esses esforços para você?



JESUS E O CONSOLADOR

Você compreendeu a necessidade de 
fazer esforços para modelar Jesus, 
tornando-o o seu caminho para a 
Verdade e para a Vida, construindo o 
Reino de Deus dentro de si mesmo(a)?
Como você sente a sua vida aplicando 
conteúdo estudado? Ele pode melhorar 
a sua vida em sua busca de 
autotransformação e nas suas 
atividades na prática do Bem? 



JESUS E O CONSOLADOR

Sinta-se, agora, um Espírito imortal que traz 
em si mesmo a determinação divina de 
evoluir até à perfeição relativa, pelo 
conhecimento pleno e cumprimento das 
Leis Divinas, pela prática das virtudes e pela 
busca da unidade com Deus. Mergulhe 
profundamente nessa verdade espiritual. 
Sinta-a, veja-se desenvolvendo todas as 
virtudes essenciais da Vida ao longo do 
tempo, desenvolvendo o poder real em si 
mesmo, sentindo a presença amorosa de 
Jesus em sua vida.


