








33 Levou consigo Pedro, Tiago e 
João, e começou a ficar aflito 
e angustiado. 

34 E lhes disse: "A minha alma 
está profundamente triste, 

numa tristeza mortal.  “Fiquem 
aqui e vigiem". 



JESUS ORANDO 

35 Indo um pouco mais 
adiante, prostrou-se e orava 
para que, se possível, fosse 
afastada dele aquela hora. 

36 E dizia: "Aba, Pai, tudo te é 
possível. Afasta de mim este 
cálice; contudo, não seja o 
que eu quero, mas sim o que 
tu queres". 



E OS ENCONTROU DORMINDO. 

37 Então, voltou aos seus discípulos 
e os encontrou dormindo. "Simão", 
disse ele a Pedro, "você está 
dormindo? Não pôde vigiar nem 
por uma hora? 

38 Vigiem e orem para 
que não caiam em 
tentação. O espírito está 
pronto, mas a carne é 
fraca. " 



O VALOR DA ORAÇÃO 

39 Mais uma vez 
ele se afastou e 
orou, repetindo 

as mesmas 
palavras. 



E OS ENCONTROU DORMINDO. 

40 Quando voltou, 
de novo os 
encontrou 

dormindo, porque 
seus olhos 

estavam pesados. 
Eles não sabiam o 

que lhe dizer. 



Levante-se e vamos... 

41 Voltando pela terceira vez, 
ele lhes disse: "Vocês ainda 

dormem e descansam? 
Basta! Chegou a hora! Eis que o 
Filho do homem está sendo 
entregue nas mãos dos 
pecadores. 

42 Levantem-se e vamos! Aí 
vem aquele que me trai! “ 

Marcos 14:32-42 
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O VALOR DA ORAÇÃO 

O que esta 

passagem 

nos ensina? 



Felicidades que a Prece proporciona. 
(ESE XXVII item 23) 

A Prece filha 
primogênita da fé, 
ela nos encaminha 
para a Senda que 
nos conduz a Deus... 



JESUS, Modelo e Guia: 

AMOR 

FRATERNI-
DADE 

GENEROSI-
DADE 

COMPAI-
XÃO 

COMPREEN-
SÃO 



O que Jesus encontrou no momento do Testemunho?   

DESAMOR 

TRAIÇÃO 

ABANDONO CALUNIA 

VIOLENCIA 



Boa nova ! Humberto de Campos/ 

CHICO XAVIER, A ORAÇÃO DO HORTO 
 



 

"Vocês ainda dormem e descansam”?  
 
 

Que sono era este a 
que Jesus se referia 

aos apóstolos? 



Vigiem e orem para que 
não caiam em 

tentação. 



QUESTÕES 621 E 627  

LEIS DIVINAS 

PRATICADAS 



A Lei de Progresso e a capacidade espiritual de 
aperfeiçoamento moral 

Os códigos intricados das Leis 
Morais da Vida, presentes na 
consciência de todo ser humano, 
são pouco a pouco conhecidos e 
desvendados, à medida que a 
consciência sublima as influências 
da matéria e conquista sua 
identidade essencial de maneira 
concreta com responsabilidade. 



Pratica a lei de justiça 
amor e caridade 

Possui o sentimento de 
Caridade e Amor ao Próximo. Bondoso Humanitário 

Não transgredi as leis 
em sua consciência 



“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) 





Despertar “significa 
identificar novos 
recursos ao alcance, 
descobrir valores 
expressivos que estão 
desperdiçados, 
propor-se significados 
novos para a vida e 
antes não 
percebidos”  



Como foi o 
Despertar da 
Consciência 
de 
Emmanuel? 





Tenho refletido sobre a 
FINALIDADE SUPERIOR de 
minha de minha vida?   



 

PLANO DIVINO  
(Livro momentos de Saúde e de consciência) 
 

“Quando a consciência lhe 
identifica a finalidade superior 
e resolve-se por incorporá-la 
ao seu cotidiano, esplendem-
se de possibilidades imensas 
de realização e crescimento 
insuspeitados. 



No momento atual  da 
sociedade terrena o que  somos 
convidados a desenvolver frente 
os desafios de nossa existência ? 



Desidentificar 
com o 

transitório  

Identificar- 
com os valores 

imperecíveis 
do espírito 

imortal 

O SIGNIFICADO DO ESPIRITISMO PARA A 
HUMANIDADE  

O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA ESPIRITUAL  






