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Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presenca̧, 
perguntou-lhe: És o rei dos judeus? - Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é 
deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera 
combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus; mas, o meu reino 
ainda não é aqui.

Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? - Jesus lhe respondeu: Tu o dizes; sou rei; n
ão nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. 
Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. (S. JOÃO, cap. XVIII, vv. 33, 
36 e 37.)
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• Ideia judaica: ”chegarei na frente”

• Ideia cristã: ”chegaremos juntos”

• O ”sete” na Bíblia

Capítulo 2
Vida futura: eixo do ensino do Cristo



14 E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao 
seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da 
vista da serpente. (Apocalipse 12:14)

• Um tempo = 1 +

• Tempos = 2 +

• Metade de um tempo = ½

• Total = 1 + 2 + ½ = 3½ 

• 3½ é metade de 7

O ”sete” na Bíblia

3½ 3½ 7



A ”besta apocalíptica”
Ciclos interrompidos: programações reencarnatórias não concluídas
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Mas aquele que perseverar até 
ao fim, esse será salvo.

Mt 24:13



A vida futura
Estar hoje com o Cristo é estar no deserto
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Mas aquele que perseverar até 
ao fim, esse será salvo.

Mt 24:13” Solidão é pausa de reajuste.”
Emmanuel
(Mensagem ”Degraus da Vida”,
do livro “Buscas e Acharás”)



Na obra: O Evangelho segundo o Espiritismo

Onde: Capítulo 3 (”Há muitas moradas na casa de meu Pai”)

Tópicos:

Diferentes estados da alma na erraticidade: 1 e 2.

Diferentes categorias de mundos habitados: 3 a 5. 

Destinação da Terra. Causas das misérias humanas: 6 e 7. 

Assuntos do próximo estudo
Antecipe sua leitura e contribua com nosso estudo!



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!


