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Diálogo de 
Jesus com 
Simão Pedro.
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Há 160 anos

Palais Royal



Primeira edição de O Livro dos Espíritos, em formato grande, 
in-8º, 501 perguntas, 176 páginas de texto, e assunto 

distribuído em duas colunas. 



Tem o espiritismo  
contribuído para a 

iluminação de 
minha consciência 

nesta breve   
jornada Terrena?

“O reino de Deus está dentro de vós” Lucas 17:20-21

“...Praticando a Lei de Deus ,o homem pode gozar de uma felicidade tão grande, quanto o 
comporte a sua existência grosseira”. ( resposta à questão 921 LE)



Parábola do Joio e do trigo

«Jesus lhes propôs outra parábola: O reino dos céus é 
semelhante a um homem que semeou boa semente no seu 
campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo 
dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém quando 
a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. 
Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, 
não semeaste boa semente no teu campo? pois donde vem o 
joio?

Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos 
continuaram: Queres, então, que vamos arrancá-lo? Não, 
respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, 
arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer 
ambos juntos até a ceifa; e no tempo da ceifa direi aos 
ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para o 
queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro.» (Mateus 13:24-
30)



O reino dos céus  é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu 
campo.

O que 
representa a 

boa semente ?
Essência Divina



Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio 
do trigo e retirou-se.

Qual o 
significado desta 

fala de Jesus?

Consciência de 
Sono

Sentimentos 
Egóicos



Queres, então, que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, 
tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo.
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa...

Porquê Jesus 
recomenda o 
crescimento 

simultâneo do 
joio e do trigo?



...e no tempo da ceifa 
direi aos ceifeiros: 
colhei primeiro o joio 
e atai-o em feixes 
para o queimar, mas 
recolhei o trigo no 
meu celeiro.



Processo de Evolução

O processo de 
evolução é 

fruto de duas 
coisas: dádivas 

e conquistas

Processo evolutivo  de uma forma Suave e Gradativo.



Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas,” (Mt 5,16)



Temos 
empreendido 
esforços para 
o despertar 

das leis 
divinas em 

minha 
consciência?

Questão 
621:

Onde está 
escrito as 

leis divinas?

Na 
Consciência.



O que é o despertar das qualidades essenciais?

Despertar “significa identificar novos 
recursos ao alcance, descobrir valores 
expressivos que estão desperdiçados, 

propor-se significados novos para a vida e 
antes não percebidos”.  (Joana de Ângelis / 

Divaldo Franco)



O despertar da consciência é o despertar para a realidade 
imortal do ser.

Quando o espírito se descobre como 
ser imortal,  encontra o sentido da vida 

em sua dimensão infinita, e todas as 
conquistas que ele venha a lograr 

estão conectadas, em primeiro plano 
com esse propósito essencial. 

((Honório / Afro Stefanini   p.105).



Temos nos movimentado no sentido de confiar nas Divinas Leis?

Temos nos colocado na posição do verdadeiro aprendiz?

Fidelidade à Jesus.



Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do Bem?

O bem reinará na Terra quando, 
entre os Espíritos que a vêm 

habitar, os bons predominarem 
porque, então, farão que aí 

reinem o amor e a justiça, fonte 
do bem e da felicidade. 

Por meio do Progresso moral e 
praticando as Leis de Deus é que o 

homem atrairá para a Terra os 
bons Espíritos e dela afastará os 

maus....

( questão 1019)





O QUANTO TEMOS RECEBIDO!
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