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Sejam bem-vindos!
Saiba como funcionará nosso estudo

• 8 às 8h30: atendimento fraterno

• 8h30 às 9h45: estudo

• 9h45 às 10h: passes



• Escribas e fariseus: práticas exteriores e antipatia por inovações

• Essênios, nazarenos, terapeutas: traço de união entre judaísmo e cristianismo

• Saduceus: crentes em Deus, mas nos benefícios materiais

• Samaritanos: muito rigorosos com a interpretação da lei

• Sócrates (470 a 400 aC) e Platão (428 a 348 aC)

Notícias históricas



• Pessoas (situar-nos na mensagem), situações, tempos verbais

• Circunstâncias

• ”Eis que o semeador saiu a semear...” (Marcos 4:3)
• Cargos e funções

• ”E o centurião, respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do 
meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado” (Mateus 
8:8)

• Lugar (aspectos geográficos e históricos)

• ”E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na 
mão dos salteadores...” (Lucas 10:30)

• Usaremos o ESE para praticar interpretações das passagens do Evangelho, extraindo seu 
sentido moral

Como interpretar o Evangelho



Para fazer o culto no lar você precisará apenas de

30 minutos por semana e boa-vontade.

Se tiver dúvidas sobre como iniciar:

Fale com a gente!

Faça o Culto do Evangelho no Lar
O culto também faz parte do tratamento espiritual de todos nós!

Participe do nosso grupo de Whatsapp!



Capítulo 1

Não vim destruir a lei
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1. Criação da Terra

2. Degredo

3. União pelo amor: diversas estratégias

1. Até ano I – ano 1.453 – ano 1.800 – ano 2.000
4. Povos e religiões: todos a serviço do Cristo

5. O plano em literatura

6. Moisés: decálogo (med) e lei civil (Levítico e Números)

7. Cristo: não vim destruir a lei

8. Espiritismo: chave interpretativa; revolução moral (ciência e religião); tentativa

Síntese do plano



Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os 

profetas: não os vim destruir, mas cumpri-los: - 

porquanto, em verdade vos digo que o céu e a Terra nã

o passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja 

perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota 

e um único ponto. (S. MATEUS, cap. V, vv. 17 e 18.) 

Capítulo 1
Não vim destruir a lei



I. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da 
servidão. Não tereis, diante de mim, outros deuses estrangeiros. - N
ão fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em 
cima do céu, nem embaixo na Terra, nem do que quer que esteja 
nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto 
soberano. (1)

II. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus.

III. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado.

IV. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo 
na terra que o Senhor vosso Deus vos dara ́. 

Capítulo 1
Não vim destruir a lei



V. Não mateis.

VI. Não cometais adultério.

VII. Não roubeis.

VIII. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo.

IX. Não desejeis a mulher do vosso próximo.

X. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a 
sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas 
que lhe pertençam. 

Capítulo 1
Não vim destruir a lei


