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Com o objetivo de proporcionar nova e ampliada visão sobre o Novo Testamento, a FEB Editora
traz a público O Evangelho por Emmanuel, uma coletânea com os comentários presentes no
trabalho amoroso desenvolvido pelos benfeitores que, durante mais de setenta anos, se
dedicaram ao serviço iluminativo do ser humano. A dupla Emmanuel e Francisco Cândido
Xavier foi responsável por esta obra de inestimável valor para os dias atuais. Este trabalho foi
promovido por uma equipe de pesquisadores da FEB e organizado em sete volumes que
compõem o projeto, com a finalidade de tornar acessíveis os preciosos ensinamentos
presentes no Novo Testamento, referentes ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus.
Neste quarto volume, estão presentes os comentários alusivos ao Evangelho segundo João,
com versículos atualizados de acordo com as traduções mais recentes. Que o leitor amigo
possa meditar e mais uma vez se surpreender com a Mensagem que nunca envelhece, pois é
fonte de vida abundante.

About the Authoram happy to see that you found my author page! My name Is Harvey Segler
and I am super interested in psychology. I used that interest to write these books and I hope you
will find them interesting and helpful. Besides being an author I am also a happiness seeker,
online marketer and former elite athlete. A lot of our problems in life is connected to our head.
Obesity, depression, stress and much more is a result of a poor mindset. Our behavior is a result
of our thoughts and mind and that is why I find psychology so interesting. If you have any sort of
problem or if you are interested in our minds as well I really think you should read my books.
Again, I am happy to see you here, that is right you! I would not want anyone else here. After
reading my books, I would be super happy if you left your review. --This text refers to the
paperback edition.
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chegarmos ao quarto volume da coleção, é preciso reconhecer que grandes e pequenas
contribuições se somaram neste que é o resultado de muitas mãos e corações. Por isso,
queremos deixar grafados aqui nossos agradecimentos.Em primeiro lugar, queremos registrar
nossa gratidão à Federação Espírita Brasileira, particularmente à diretoria da instituição pelo
apoio e incentivo com que nos acolheram; às pessoas responsáveis pela biblioteca e arquivos,
que literalmente abriram todas as portas para que tivéssemos acesso aos originais de livros,
revistas e materiais de pesquisa, e à equipe de editoração pelo carinho, zelo e competência
demonstrados durante o projeto.Aos nossos companheiros e companheiras da Federação
Espírita do Distrito Federal, que nos ofereceram o ambiente propício ao desenvolvimento do
estudo e reflexão sobre o Novo Testamento à luz da Doutrina Espírita. Muito do que consta nas
introduções aos livros e identificação dos comentários tiveram origem nas reuniões de estudo
ali realizadas.Aos nossos familiares, que souberam compreender-nos as ausências constantes,
em especial ao João Vitor e à Ana Clara, que por mais de uma vez tiveram que acompanhar
intermináveis reuniões de pesquisa, compilação e conferência de textos. Muito do nosso
esforço teve origem no desejo sincero de que os ensinos aqui compilados representem uma
oportunidade para que nos mantenhamos cada vez mais unidos em torno do Evangelho.A
Francisco Cândido Xavier, pela vida de abnegação e doação que serviu de estrada luminosa
através da qual foram vertidas do alto milhares de páginas de esclarecimento e conforto que
permanecerão como luzes eternas a apontar-nos o caminho da redenção.A Emmanuel, cujas
palavras e ensinos representam o contributo de uma alma profundamente comprometida com a
essência do Evangelho.A Jesus que, na qualidade de Mestre e Irmão Maior, soube ajustar-se a



nós, trazendo-nos o Seu sublime exemplo de vida e fazendo reverberar em nosso íntimo a
sinfonia imortal do amor. Que a semente plantada por esse excelso Semeador cresça e se
converta na árvore frondosa da fraternidade, sob cujos galhos possa toda a humanidade se
reunir um dia.A Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas e Pai
misericordioso e bom de todos nós.Apresentação1O Novo Testamento constitui uma resposta
sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas.Constituído por 27 livros, que são: os
quatro evangelhos, um registro dos Atos dos apóstolos, uma carta do apóstolo Paulo aos
romanos, duas aos coríntios, uma aos gálatas, uma aos efésios, uma aos filipenses, uma aos
colossenses, duas aos tessalonicenses, duas a Timóteo, uma a Tito, uma a Filemon, uma aos
hebreus, uma carta de Tiago, duas de Pedro, três de João, uma de Judas e o Apocalipse, de
João.A obra, inspirada pelo Senhor Jesus, vem atravessando os dois primeiros milênios sob
acirradas lutas históricas e teológicas, e pode ser considerada como um escrínio de gemas
preciosas que rutilam sempre quando observadas.Negada a sua autenticidade por uns
pesquisadores e confirmada por outros, certamente que muitas apresentam-se com lapidação
muito especial defluente da época e das circunstâncias em que foram grafadas em definitivo,
consideradas algumas como de natureza canônica e outras deuterocanônicas, são definidas
como alguns dos mais lindos e profundos livros que jamais foram escritos. Entre esses, o
evangelho de Lucas, portador de beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais.Por
diversas décadas, o nobre Espírito Emmanuel, através do mediumato do abnegado discípulo
de Jesus, Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que
constituem o Novo Testamento, dando-lhe a dimensão merecida e o seu significado na
atualidade para o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou o não
conhecem, sensibilizando os leitores que se permitiram penetrar pelas luminosas
considerações.Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas e profundas,
culminando em livros que foram sendo publicados à medida que eram concluídos.Nos
desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada, são oferecidos lições psicológicas
modernas e psicoterapias extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento feliz,
exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas, étnicas, referente aos homens
e às mulheres, aos grupos humanos e às Nações, ao desenvolvimento tecnológico e científico,
às conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial e transcendente o amor
conforme Jesus ensinara e vivera.Cada página reflete a claridade solar na escuridão do
entendimento humano, contribuindo para que o indivíduo não mais retorne à caverna em
sombras de onde veio.Na condição de hermeneuta sábio, o nobre Mentor soube retirar a ganga
que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando-o em todo o seu esplendor e
atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da
humanidade.Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se
tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos Guias da
sociedade, conforme a revelação espírita.Dispondo dos originais que se encontram na
Espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e



de sabedoria.Agora enfeixados em novos livros, para uma síntese final, sob a denominação O
Evangelho por Emmanuel, podem ser apresentados como o melhor roteiro de segurança para
os viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a
expandir-se do próprio coração.Que as claridades miríficas destas páginas que se encontram
ao alcance de todos que as desejem ler, possam incendiar os sentimentos com as chamas do
amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na
conquista da plenitude!Salvador (BA), 15 de agosto de 2013.Joanna de Ângelis1 Página
psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, em Salvador,
Bahia.PrefácioO Novo Testamento é a base de uma das maiores religiões de nosso tempo. Ele
traz a vida e os ensinos de Jesus da forma como foram registrados por aqueles que, direta ou
indiretamente, tiveram contato com o Mestre de Nazaré e sua mensagem de amor, que
reverbera pelos corredores da história. Ao longo dos séculos, esses textos são estudados por
indivíduos e comunidades, com o propósito de melhor compreender o seu conteúdo.
Religiosos, cientistas, linguistas e devotos, de variados credos, lançaram e lançam mão de
suas páginas, ressaltando aspectos diversos, que vão desde a história e confiabilidade das
informações nelas contidas, até padrões desejáveis de conduta e crença.Muitas foram as
contribuições que, ao longo de quase dois mil anos, surgiram para o entendimento do Novo
Testamento. Essa, que agora temos a alegria de entregar ao leitor amigo, é mais uma delas,
que merece especial consideração. Isso porque representa o trabalho amoroso de dois
benfeitores, que, durante mais de 70 anos, se dedicaram ao trabalho iluminativo da senda da
criatura humana. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foram responsáveis por uma
monumental obra de inestimável valor para nossos dias, particularmente no que se refere ao
estudo e interpretação da mensagem de Jesus. Os comentários de Emmanuel sobre o
Evangelho encontram-se distribuídos em 138 livros e 441 artigos publicados ao longo de 39
anos nas revistas Reformador e Brasil Espírita. Por essa razão, talvez poucos tenham a exata
noção da amplitude desse trabalho que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de mil versículos.
Todo esse material foi agora compilado, reunido e organizado em uma coleção, cujo quarto
volume é o que ora apresentamos ao público.Essa coletânea proporciona uma visão ampliada
e nova do que representa a contribuição de Emmanuel para o entendimento e resgate do Novo
Testamento. Em primeiro lugar, porque possibilita uma abordagem diferente da que
encontramos nos livros e artigos, que trazem, em sua maioria, um versículo e um comentário
em cada capítulo. Neste trabalho, os comentários foram agrupados pelos versículos a que se
referem, possibilitando o estudo e a reflexão sobre os diferentes aspectos abordados pelo
autor. Encontraremos, por exemplo, 21 comentários sobre Mateus 5:44; 11 comentários sobre
João 8:32 e 8 sobre Lucas 17:21. Ao todo, 305 versículos receberam do autor mais de um
comentário. Relembrando antigo ditado judaico, “a Torá tem setenta faces”, Emmanuel nos
mostra que o Evangelho tem muitas faces, que se aplicam às diversas situações da vida,
restando-nos a tarefa de exercitar a nossa capacidade de apreensão e vivência das lições nele
contidas. Em segundo lugar, porque a ordem dos comentários obedece a sequência dos 27



textos que compõem o Novo Testamento. Isso possibilitará ao leitor localizar mais facilmente os
comentários sobre um determinado versículo. O projeto gráfico foi idealizado também com este
fim.A coleção é composta de sete volumes:Volume 1 – Comentários ao Evangelho Segundo
Mateus.Volume 2 – Comentários ao Evangelho Segundo Marcos.Volume 3 – Comentários ao
Evangelho Segundo Lucas.Volume 4 – Comentários ao Evangelho Segundo João.Volume 5 –
Comentários aos Atos dos Apóstolos.Volume 6 – Comentários às cartas de Paulo.Volume 7 –
Comentários às cartas universais e ao Apocalipse.Em cada volume foram incluídas introduções
específicas, com o objetivo de familiarizar o leitor com a natureza e características dos escritos
do Novo Testamento, acrescentando, sempre que possível, a perspectiva
espírita.MetodologiaO conjunto das fontes pesquisadas envolveu toda a obra em livros de
Francisco Cândido Xavier publicada durante a sua vida; todas as revistas Reformador, de 1927
até 2002 e todas as edições da revista Brasil Espírita. Dos 412 livros de Chico Xavier, foram
identificados 138 com comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento.A equipe
organizadora optou por atualizar os versículos comentados de acordo com as traduções mais
recentes. Isso se justifica porque, a partir da década de 60, os progressos na área da crítica
textual possibilitaram um avanço significativo no estabelecimento de um texto grego do Novo
Testamento que estivesse o mais próximo possível do original. Esses avanços deram origem a
novas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, bem como correções e atualizações de outras já
existentes, como a de João Ferreira de Almeida. Todo esse esforço tem por objetivo resgatar o
sentido original dos textos bíblicos. Os comentários de Emmanuel apontam na mesma direção,
razão pela qual essa atualização foi considerada adequada. Nas poucas ocorrências em que
essa opção pode suscitar questões mais complexas, as notas auxiliarão o entendimento. A
tradução utilizada para os Evangelhos e Atos foi a de Haroldo Dutra Dias.Foram incluídos todos
os comentários que indicavam os versículos de maneira destacada ou que faziam referência a
eles no título ou no corpo da mensagem.Nos casos em que o mesmo versículo aparece em
mais de uma parte do Novo Testamento e que o comentário não deixa explícito a qual delas ele
se refere, optou-se por uma, evitando a repetição desnecessária do comentário em mais de
uma parte do trabalho.Os textos transcritos tiveram como fonte primária os livros e artigos
publicados pela FEB. Nos casos em que um mesmo texto foi publicado em outros livros, a
referência desses está indicada em nota.A história do projeto O Evangelho por EmmanuelEsse
trabalho teve duas fases distintas. A primeira iniciou em 2010, quando surgiu a ideia de
estudarmos o Novo Testamento nas reuniões do culto no lar. Com o propósito de facilitar a
localização dos comentários de Emmanuel, foi elaborada uma primeira relação ainda parcial.
Ao longo do tempo, essa relação foi ampliada e compartilhada com amigos e trabalhadores do
movimento espírita.No dia 2 de março de 2013, iniciou-se a segunda e mais importante fase.
Terezinha de Jesus, que já conhecia a relação através de palestras e estudos que
desenvolvemos no Grupo Espírita Operários da Espiritualidade, comentou com o então e atual
vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho, que havia um trabalho sobre os
comentários de Emmanuel que merecia ser conhecido. Geraldo nos procurou e marcamos uma



reunião para o dia seguinte, na sede da FEB, às nove horas da manhã. Nessa reunião, o que
era apenas uma relação de 29 páginas tornou-se um projeto de resgate, compilação e
organização do que é um dos maiores acervos de comentários sobre o Evangelho. A realização
dessa empreitada seria impensável para uma só pessoa, por isso uma equipe foi reunida e um
intenso cronograma de atividades foi elaborado. As reuniões para acompanhamento, definições
de padrões, escolhas de metodologias e análise de situações ocorreram praticamente todas as
semanas desde o início do projeto até a sua conclusão.O que surgiu inicialmente em uma
reunião familiar composta por algumas pessoas em torno do Evangelho hoje está colocado à
disposição do grande público, com o desejo sincero de que a imensa família humana se
congregue cada vez mais em torno desse que é e será o farol imortal a iluminar o caminho de
nossas vidas. Relembrando o Mestre Inesquecível em sua confortadora promessa: “Pois onde
dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles” (MT 17:20).Brasília (DF), 29
de setembro de 2015Saulo Cesar Ribeiro da SilvaCoordenadorIntrodução ao Evangelho
segundo JoãoO chamado quarto Evangelho possui essa denominação, não somente pela sua
posição na sequência dos escritos do Novo Testamento, mas, também, pela impressionante
diferença que guarda em relação aos três primeiros que o antecedem e que são conhecidos
como sinóticos pelas semelhanças que trazem entre si.Uma aproximação, mesmo que
superficial, do texto de João deixará transparecer os elementos marcantes e distintivos desse
Evangelho, nem sempre bem compreendidos e que já suscitaram várias críticas ao longo da
história. Isso, contudo, em nada diminuiu a força desse texto, principalmente no que se refere a
demonstrar uma face de Jesus e seus ensinos que não se pode obter pela leitura exclusiva de
Mateus, Marcos e Lucas.Não deixa de ter uma certa ironia o fato de que justamente esse texto,
que é o mais criticado em termos de estudos históricos críticos sobre a figura de Jesus, seja o
que possui a atestação mais antiga. O fragmento de manuscrito mais antigo do Novo
Testamento, descoberto até o momento, é o P52, que data de cerca do ano 125 e contém 5
versículos do Evangelho de João, sugerindo que, desde muito cedo, esse Evangelho já era uma
importante fonte para o conhecimento da Boa-Nova.AutoriaEmbora a crítica textual atual alegue
fortemente que o texto de João foi produzido por uma “escola joanina” ou por um discípulo do
apóstolo, os autores dos primeiros anos do Cristianismo concordam, em sua quase totalidade,
em afirmar que foi o “apóstolo amado” o autor desse texto e que o teria escrito na comunidade
de Éfeso.João é talvez o apóstolo mais jovem sobre o qual temos referências nos outros
sinóticos. Filho de Salomé e Zebedeu, tinha como irmão Tiago Maior e trabalhava em Betsaída
como pescador, provavelmente junto de Pedro e André.A personalidade desse apóstolo pode
ser, ainda que superficialmente, inferida por algumas ocorrências peculiares narradas no Novo
Testamento: é de sua mãe que Jesus recebe o pedido para que seus dois filhos se
assentassem um ao lado direito e outro ao lado esquerdo do Cristo, quando Ele estivesse no
seu Reino; é dele a pergunta na ceia final sobre quem seria o traidor; é também um importante
ator na Casa do Caminho em Jerusalém; redigiu boa parte dos escritos atribuídos a ele em
Éfeso e na ilha de Patmos; recebe de Jesus a alcunha de filho do trovão; junto com Tiago e



Pedro é uma das testemunhas da transfiguração; é o único dos doze que segue Jesus até o
último momento da crucificação, ficando ao lado de sua mãe e recebendo do Mestre a
incumbência de dela cuidar.Em termos de importância, considerando a legitimidade da autoria,
João é responsável por 5 escritos dos 27 do Novo Testamento. Além do Evangelho, três
epístolas e o peculiar livro da Revelação, mais conhecido como Apocalipse, são atribuídos a
esse autor.Características distintivasNada menos do que cerca de 80% do Evangelho de João
se constitui de material exclusivo desse texto, não tendo paralelo com os demais Evangelhos.
Por isso, mais do que relacionar as principais narrativas exclusivas, é importante considerar as
características gerais desse texto.Em primeiro lugar é um Evangelho mais espiritual do que os
demais; o texto nada registra sobre a infância de Jesus e inicia com os célebres versículos
sobre o verbo e seu papel desde o princípio da criação do mundo; atribui uma grande
importância a figura de outro João, o Batista; demonstra uma profunda reverência pela figura de
Jesus, o que pode ser atestado pelas expressões εγω ειμι (ego eimi – eu sou) atribuídas a
Jesus:- Eu sou o pão da vida (JO 6:48);- Eu sou a luz do mundo (JO 8:12);- Eu sou a porta das
ovelhas (JO 10:7-9);- Eu sou o bom pastor (JO 10:11);- Eu sou a ressurreição e a vida (JO
11:25);- Eu sou o caminho, a verdade e a vida (JO 14:6).Dignos de notas são os grandes
discursos de Jesus, ausentes nos demais Evangelhos. Em nenhum outro texto temos narrativas
tão extensas do que o Cristo fala.Peculiar também é a forma como esse Evangelho narra os
chamados milagres. Em primeiro lugar, somente a multiplicação dos pães encontra paralelo nos
demais Evangelhos. Todos os demais feitos extraordinários atribuídos a Jesus, narrados neste
texto, são encontrados exclusivamente aí, tais como: a ressurreição de Lázaro (JO 11:1-45) e a
transformação da água em vinho nas bodas de Caná (JO 2:1-11). Além disso, a forma pela qual
João denomina esses feitos distingue-se dos demais. Enquanto nos sinóticos os feitos
extraordinários de Jesus são denominados de δύναμις (dýnamis) ou θαυμαστός (thaumatós) e
traduzidos frequentemente como “milagres” ou “coisas maravilhosas”, em João eles são
chamados de σημε ον (sêmeíon) “sinais” ou “eventos que têm um significado especial” .A
passagem da mulher pega em adultério também merece destaque. Embora em alguns
manuscritos importantes, como o Codex Sinaiticus, essa perícope não esteja incluída no
Evangelho de João ou apareça em locais diferentes, a beleza dessa narrativa chegou até nós
quase exclusivamente através desse Evangelho. O fato de ela não fazer parte de alguns
manuscritos aponta para a possibilidade de interpolações e inclusões posteriores, mas sem
comprometer a unidade desse Evangelho, que é um dos seus elementos característicos.Esse
Evangelho também é o único que traz a promessa da vinda do παράκλητος (parácletos) em JO
14:16. Essa palavra merece alguns esclarecimentos, pela forma algumas vezes simplória com
que é tratada. Ela está entre as mais difíceis de serem traduzidas, face a vasta gama de
significados que ela traz2 e que dificilmente encontra uma única palavra que possa traduzir
todos os seus sentidos nos idiomas modernos. Normalmente traduzida por consolador, que
remete ao ato de levar consolo a alguém que sofre, seus significados vão muito além disso,
envolvendo, também, o de esclarecer, de defender e de estar ao lado3.A estrutura do



Evangelho de João também já foi objeto de várias propostas, embora nenhuma delas possa ser
considerada absoluta e definitiva. Uma das mais comuns é que esse texto teria uma forma
semelhante ao templo de Jerusalém, dividido em três partes, sendo a primeira aberta a todos,
correspondendo à pregação pública de Jesus (Capítulos 1-12); uma mais interna, restrita
somente aos sacerdotes, cujo paralelo seria os ensinos do Cristo aos seus apóstolos e
discípulos mais íntimos (Capítulos 13-17); e uma terceira (Capítulos 18-19), acessível somente
ao sumo sacerdote, que corresponderia ao sacrifício de Jesus na cruz. Outros ainda propõem
uma estrutura baseada nas festas judaicas, que recebem nesse texto uma atenção superior a
que está presente nos demais. Ainda existem os que o distinguem pelos “9 dias”, fazendo
referência a que um terço das narrativas se passa nos nove dias que antecedem a crucificação.
Em função das divergências, essas propostas devem ser vistas mais como apoio ao estudo e
às possibilidades interpretativas do que representações conclusivas da intencionalidade
autoral.A grande quantidade de material exclusivo tem suscitado várias hipóteses sobre qual
teria sido a razão que justificou um texto tão distinto dos demais. Uma dessas hipóteses baseia-
se no fato de que, salvo raras exceções, o Evangelho de João é tido como sendo o último dos
quatro Evangelhos a ser escrito, o que teria ocorrido entre os anos 70 e 90. Dessa forma, os
outros Evangelhos já estavam em circulação e as narrativas neles presentes seriam de
conhecimento da maioria dos seguidores de Jesus. João teria, segundo essa hipótese,
desejado complementar e incluir narrativas que não eram tão conhecidas, bem como sustentar
a fé na figura de Jesus, ressaltando o seu aspecto divino, o que seria muito útil em um momento
no qual se exacerbava o antagonismo aos cristãos.Perspectiva espíritaTanto a figura de João
Evangelista quanto o próprio texto do seu Evangelho tiveram, desde cedo, papéis importantes
na Codificação Espírita. Ele é o primeiro nome a fazer parte da lista que Allan Kardec apresenta
nos prolegômenos de O livro dos espíritos, relacionando os Espíritos que contribuíram com a
Codificação. Em O evangelho segundo o espiritismo, Cap. VII, item 18, há uma mensagem
atribuída a João Evangelista.O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de
Francisco Cândido Xavier, traz importantes informações sobre João e a narrativa que ele nos
legou. Em relação à personalidade dele e do irmão Tiago, Humberto de Campos nos informa
que eram “[...] de temperamento apaixonado. Profundamente generosos, tinham carinhosas e
simples, ardentes e sinceras as almas.”4. Em relação ao texto do quarto Evangelho, há também
contribuições. Muitos estudiosos já observaram o caráter às vezes dualista de algumas
passagens, atribuindo, principalmente após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, e de
maneira quase sempre exagerada, uma forte influência da seita sectária dos essênios sobre o
texto do quarto Evangelho. Os laços de João com os essênios se tornaram, então, motivo de
especulações variadas. Humberto de Campos, na referida obra, narra que de fato João ficará
interessado em conhecer a doutrina dos essênios e que procurara um amigo que com eles se
instruía a fim de conhecer, “de perto, os pontos de vista, em matéria das relações da
comunidade com Deus [...]”5. O quanto isso influenciou algumas passagens do Evangelho de
João é ainda uma questão em aberto.A partir da perspectiva espírita, talvez o elemento que



mereça maior destaque é que a própria Doutrina Espírita, no seu tríplice aspecto, realiza a
promessa de Jesus registrada no Evangelho de João de que mais tarde enviaria um outro
consolador, que faria lembrar tudo o que Ele havia dito e ensinaria muito do que àquele tempo
não lhe foi possível esclarecer.6O Evangelho de João é o registro de alguém que, desde jovem,
recolheu com entusiasmo e admiração a mensagem eterna da Boa-Nova. É um repositório de
impressões pessoais e profundas dos momentos de convivência íntima em que o Mestre
legava aos mais próximos as luzes do Seu ensino. É ainda o testemunho de alguém que, diante
das amarguras da cruz, vencendo o ímpeto inicial de fugir, manteve-se fiel até o fim de seus
dias. É, por isso, um convite aos sentimentos de entusiasmo e otimismo, gratidão e
perseverança, fé e esperança, em todos os momentos de nossas vidas, porque ao nosso lado
está a figura que congrega, ao mesmo tempo, a direção dos destinos humanos e a posição de
amigo sincero e próximo, como Ele mesmo nos disse: “Não mais vos chamo de servos, porque
o servo não sabe o que faz o seu senhor. [Eu] vos tenho chamado de amigo [...].” (JO 15:15)Fac
símile do comentário mais antigo a fazer parte da coleção referente a (JO 10:30), publicada em
novembro de 1940 na revista Reformador.2 Para um boa referência sobre a gama de
significados desta palavra, ver Léxico grego-português do novo testamento, edição de 2013,
pág. 410 – nota de rodapé 4 no domínio semântico 35.16.3 Ver o comentário de Allan Kardec
no capítulo VI item 4 de O evangelho segundo o espiritismo.4 XAVIER, Francisco Cândido –
Boa Nova – pelo Espírito Humberto de Campos, cap. 4.5 Id. Ibid., cap. 19.6 Ver O evangelho
segundo o espiritismo – Cap. VI – O Cristo consolador – item “O Consolador
Prometido”.Comentários ao Evangelho Segundo JoãoNo princípio havia o Verbo [...].João 1:1A
ascendência do EvangelhoNenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a
quem todos os espíritos da Terra rendem culto do que a de João, no seu Evangelho “No
princípio era o Verbo...”.Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras,
personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade
terrena, enviando os seus iluminados mensageiros, em todos os tempos, aos agrupamentos
humanos e, assim como presidiu à formação do orbe, dirigindo, como divino Inspirador, a
quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida
em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe
fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade
do espírito, revelando-lhe, em cada época, aquilo que a sua compreensão pode abranger.Em
tempos remotos, quando os homens, fisicamente, pouco dessemelhavam dos antropopitecos,
suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no
labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do
pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das
concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco
da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção,
crueldades mais longínquas que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícia
pela História.(Emmanuel. FEB Editora. Cap. 2 – “Ascendência do Evangelho”)Pergunta 261 do



livro O consoladorPergunta: “No princípio era o Verbo...” Como deveremos entender esta
afirmativa do texto sagrado?Resposta: O apóstolo João ainda nos adverte que “o Verbo era
Deus e estava com Deus”.Deus é amor e vida e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe
terrestre era e é Jesus, identificado com a Sua Misericórdia e Sabedoria, desde a organização
primordial do planeta.Visível ou oculto, o Verbo é o traço da Luz divina em todas as coisas e em
todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento.(O consolador.
FEB Editora. Pergunta 261)Fermento verbalAprendamos a sentir com amor, a fim de que
venhamos a pensar com justiça e a falar para o bem.O próprio Testamento divino assegura que
“no princípio era o verbo”.Depois do amor e da justiça do Criador, apareceu a expressão verbal
como fermento vivo da Criação.Em todos os avisos da caridade não nos esqueçamos da boa
palavra que socorre e ilumina sempre.Para usá-la com segurança, não é preciso assumas
posição compulsória de santidade, transformando a frase em látego de chamas sobre os
enganos que ainda entenebrecem o roteiro do próximo.Basta que a tua diligência no bem se
faça incessante.À frente do comentário calunioso, lembra alguma virtude da criatura visada
pela chuva injustificável de lodo e lama.Perante as anotações do desânimo, fala acerca das
esperanças do Céu que ainda não apagou o Sol com que nos clareia o caminho.Diante da
delinquência, recorda a Misericórdia celestial que a todos nos provê de recursos para o
pagamento das próprias faltas.Ante a irritação e a crítica, não pronuncies o venenoso
apontamento que dilacera à distância, mas sim procura algum fato ou alguma lição em que a
pessoa reprovada encontre alívio e consolo.Sobretudo, auxilia aos ausentes que não podem
cogitar da própria defesa.Lembra-te de que todo aquele que hoje desaprova os outros contigo,
amanhã te desaprovará também diante dos outros.Guarda-te contra a insinuação maledicente
que supõe encontrar serpente e lagarto, pedra e espinho no roteiro dos semelhantes e,
procurando o bem sem desfalecer, através da boa palavra constante, atingirás o rio abençoado
da simpatia, em cuja corrente límpida alcançarás o porto da paz, com a vitória de tuas
esperanças mais belas, então convertidas em verdadeira felicidade na Vida superior.(Taça de
luz. Ed. LAKE. Cap. 35)E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve.João 1:5Sirvamos ao
bemNão te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem.Jesus era sozinho,
antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à
maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa...Nem por isso o
Cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na Terra, para
a felicidade humana.Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia
consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir.Acima de todas as
preocupações, buscou invariavelmente o bem, em todas as situações e em todas as
criaturas.Não perdeu tempo em reprovações descabidas.Não se confiou a polêmicas
inúteis.Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando
sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação.Continuemos, pois,
em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a
sós.Sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o



mal possa expandir-se.Foge a sombra ao fulgor da luz.Não nos esqueçamos de que milhares
de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama
brilhante de uma vela, contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la.(Fonte viva. FEB
Editora. Cap. 106)Pergunta 308 do livro O consoladorPergunta: As palavras de João: “A luz
brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam”, tiveram aplicação somente quando da
exemplificação do Cristo, há dois mil anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era?
Resposta: As palavras do apóstolo referiam-se à sua época; todavia, o simbolismo evangélico
do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece
incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à
verdade.(O consolador. FEB Editora. Pergunta 308)E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre
nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e
verdade.João 1:14Pergunta 283 do livro O consoladorPergunta: Com referência a Jesus, como
interpretar o sentido das palavras de João: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de
graça e verdade”?Resposta: Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um
filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em
conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades
terrícolas.Enviado de Deus, Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos
transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações
sagradas da vida no Infinito.Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a
permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do
apóstolo, acima referidas.(O consolador. FEB Editora. Pergunta 283)[...] Endireitai o caminho do
Senhor, como disse o profeta Isaías.João 1:23Endireitai os caminhosA exortação do Precursor
permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas
comuns.Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam
pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela Presença divina e, por vezes, após
transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e
vencidas.Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera
longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, por
intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado
de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao
encalço do Mestre divino, desatentos ao conselho de João: “endireitai os caminhos”.Para que
alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido.
Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático,
invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais
condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem
queixas de qualquer natureza.Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades,
endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfaze as sombras que te
rodeiam e senti-lo-ás, ao teu lado, com a sua bênção.(Caminho, verdade e vida. FEB Editora.
Cap. 16)E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que buscais?João 1:38Que



buscais?A vida em si é conjunto divino de experiências.Cada existência isolada oferece ao
homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a
mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da
alma para Deus.Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de
sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos.Os templos de pedra estão cheios de
promessas injustificáveis e de votos absurdos.Muitos devotos entendem encontrar na divina
Providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do
plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos.Esquecem-se de que o
Cristo ensinou e exemplificou.A cruz do Calvário é símbolo vivo.Quem deseja a liberdade
precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo,
associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores
preocupações.Ninguém olvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os
templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram: “Que
buscais?”(Caminho, verdade e vida. FEB Editora. Cap. 22)Que buscais?Essa simples
indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os
lidadores do Espiritismo diante da Boa-Nova renascente no mundo.Ao obreiro modesto da
assistência fraternal, exprime a Voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem.Ao
colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa
de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem.Ao orientador das
assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento
dos deveres que lhe competem.Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do
divino Mestre qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz.Ao
portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe
foram confiados.Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã constitui adequada sindicância
quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos.A cada criatura que
desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo
convite às obras em que se afirme a caridade real.Assim, escuta no íntimo, em cada lance das
próprias atividades, a austera palavra do Condutor divino, convocando-te à coerência entre o
ideal e o esforço, entre a promessa e a realização.Analisa o que fazes.Observa o que
dizes.Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas.Que resposta forneces à indagação do
Senhor?Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado.Serve, coopera e caminha avante, sem
temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da Verdade incide sobre nós, cada dia,
perguntando incessantemente:Que buscais?(O espírito da verdade. FEB Editora. Cap. 54)Diz a
mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser.João 2:5Palavras de mãe7O Evangelho é
roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa Carta da Redenção, rodeando-lhe a
figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe
foram legítimos colaboradores no mundo.Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de
João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos
igualmente, no Documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas



palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno.Geralmente, quando os filhos
procuram a carinhosa intervenção de mãe é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados
de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos
discutindo com os pais e chorando ante corações maternos.Interpretada com justiça por anjo
tutelar do Cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria.Em verdade,
o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa
festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica.Também nós
estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase vinte séculos
decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união...
Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões,
esgota-se o vinho da esperança. Sentimo-nos extenuados, desiludidos... Imploramos ternura
maternal e eis que Maria nos responde: “Fazei tudo quanto Ele vos disser.”O conselho é sábio e
profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação.Escutando semelhante
advertência de Mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos
disse.(Caminho, verdade e vida. FEB Editora. Cap. 171)7 Texto publicado em Mãe: antologia
mediúnica. Ed. O Clarim. Cap. “Palavras de mãe”, com pequenas alterações.[...] pois ele mesmo
sabia o que havia no homem.João 2:25A exemplo do CristoSim, Jesus não ignorava o que
existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente.Sabia que a usura morava
com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência.Não desconhecia que
Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor
puro.Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da
grandeza e da excelsitude da vida.Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a
pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do
Cristianismo nascente.Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo.Conhece a sombra que
habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição.Jesus preocupou-se, acima de tudo, em
proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com
eficientes recursos de renovação para o bem.Não condenes, pois, o próximo porque nele
observes a inferioridade e a imperfeição.A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas.O Amigo
divino sabe o que existe em nós... Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do
pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por
isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos.(Fonte viva. FEB Editora. Cap. 109)Em
resposta, Jesus lhe disse: amém, amém, [Eu] te digo que se alguém não for gerado de novo [ou
do alto] não pode ver o reino de Deus.João 3:3Renasce agoraA própria natureza apresenta
preciosas lições, nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias
são sempre novos. Dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço,
anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura, no abençoado
período de uma existência?Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não
guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de
encantador revestimento.Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da



fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus
benfeitores e amigos espirituais.Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento.Se
é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em
substituição às pesadas algemas do desafeto.Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo
ou desenovelar o coração, a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra
os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que
ainda não nos compreendem.Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário
cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos,
mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos
passos, a escura fermentação da guerra.Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa
compreensão.Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais
nobres.Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem.Não olvides a
assertiva do Mestre: “Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.”Renasce
agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que
te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo...Mais vale auxiliar,
ainda hoje, que ser auxiliado amanhã.(Fonte viva. FEB Editora. Cap. 56)Evolução e
aprimoramentoDecididamente, em nome da eterna Sabedoria, o homem é o senhor da
evolução da Terra.Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição.Todos os reinos do planeta
rendem-lhe vassalagem.Montanhas ciclópicas sofrem lhe a carga de explosivos, transfigurando
se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas.Minérios por ele
arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe
garantirem utilidade e conforto.Rios e fontes obedecem-lhe as determinações, transferindo-se
de leito, com vistas à fertilização da gleba sedenta.Florestas atendem-lhe a derrubada,
favorecendo o progresso.Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-
lhe as ordens, quedando-se integralmente domesticados.A eletricidade e o magnetismo
plasma-lhe os desejos.E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos,
aceitando-lhe as rédeas.Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem
governa, soberano.Ele pesquisa as reações populares e comanda a política; investiga os
fenômenos da natureza e levanta a ciência; estuda as manifestações do pensamento e cria a
instrução; especializa o trabalho e faz a indústria; relaciona as imposições do comércio e
controla a economia.Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento
terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que
transitoriamente, nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita,
estuantes no universo.À face disso, não obstante sustentados pelo Apoio divino, nas lides
educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta.O professor
ensina, mas o aluno deve realizar-se.Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no
entanto, é disposição da Lei que cada consciência responda pelo próprio destino.Meditemos
nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos.Por muito alta que seja a quota de
trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis



determinadas sobras de tempo, — do tempo que é patrimônio igual para todos, — e, com o
tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para
agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo,
quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre.(Livro da
esperança. Ed. Comunhão Espírita Cristã. Cap. 6)Problemas conoscoNão os criaria Deus à
parte.Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando
adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação.Observa as lágrimas dos órfãos e
das viúvas ao desamparo.Há quem as faça correr.Repara os apetrechos de guerra,
estruturados para assaltar populações indefesas.Há quem os organize.Anota as rebeliões que
se transfiguram em crimes.Há quem as prepare.Pensa nos delitos que levantam as
penitenciárias de sofrimento.Há quem os promova.Medita nas indústrias do aborto.Há quem as
garanta.Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio.Há quem os
resguarde.Reflete nos mercados de entorpecentes.Há quem os explore.Enunciando, porém,
semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos.A condição moral da Terra é o
nosso reflexo coletivo.Todos temos acertos e desacertos.Todos temos sombra e
luz.Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana.Consciências
desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual.É por isso que o
Evangelho assevera: “Ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo”.E o Espiritismo
acentua: “Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei”.Em
suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva.Continuemos, pois,
vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os
infernos quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância,
estivermos sublimados pela força da educação.(Justiça divina. FEB Editora. Cap. 33)O que foi
gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito.João 3:6Instituto de
tratamentoAtingindo o Plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos
senhoreiam o coração.Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de
ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperanças que se
calam, de súbito, no gelo do sofrimento...Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e
derrotados, felizes e desditosos...Bênçãos de alegria, que nos clareiam pequeninas vitórias
alcançadas, desaparecem, de pronto, no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a
vida.Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heroicas
que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos, todavia, trazemos o desencanto das aves
cativas e mutiladas.Ao invés de asas, carregamos grilhões, na penosa condição de almas
doentes...Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz,
entretecidas na glória dos bem aventurados, no entanto, austeras admoestações nos chegam
da Terra pelo sem-fio da consciência...Nas faixas do mundo somos requisitados pelas
obrigações não cumpridas.Erros e deserções clamam, dentro de nós, pedindo reparos
justos...Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões
positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início,



concede-nos, então, a Providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da Terra e as
rutilâncias do Céu, por um instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária
restauração.É assim que reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores
e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o
resgate de velhas contas.Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações,
afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem
esquecimentos...À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar,
abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o oficio da
redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios ou
semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a
estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar que, esteja
ele dependurado na crista de arranha-céus, ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos
oferecem, as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio
destino entregando-nos, de berço em berço, ao carinho de Deus que verte inefável, pelo colo
das mães.(Livro da esperança. Ed. Comunhão Espírita Cristã. Cap. 8)
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Andressa Moreira, “Esclarecedor! Luz da Boa Nova!. Sugiro a todos que comprem o "O
evangelho por Emmanuel - João", "O evangelho por Emmanuel - Marcos", "O evangelho por
Emmanuel - Lucas", "O evangelho por Emmanuel - Matheus" e "O evangelho por Emmanuel -
Atos". Com as cinco obras, leia o Novo Testamento, mas sempre pause quando tiver um
versículo comentado em qualquer uma das obras. Leia o comentário de Emmanuel e veja como
o estudo da Boa Nova se clarifica. Como dica, sugiro a aquisição do Novo Testamento
traduzido por Haroldo Dutra. Justamente porque nessa tradução há notas esclarecedoras, bem
como, os versículos são organizados de forma que vc possa ler o que cada evangelhista
escreveu sobre um mesmo acontecimento da vida de Cristo. Por exemplo, quando ao
nascimento de Jesus, há a sinalização em cada evangelho dos versículos que tratam do
mesmo tema (em Matheus, Marcos e João), leia em conjunto cada um. Depois, peque "O
evangelho por Emmanuel" e leia os comentários feitos por Emmanuel. O estudo fica
sistematizado e didático! Espero que esse comentário te ajude na leitura da Boa Nova!”

Gustavo Fragoso, “Muito útil para os estudiosos do evangelho. Essa obra é uma compilação de
todos os comentários de Emmanuel, presentes nos livros psicografados por Chico Xavier,
editados pela FEB ou não, que fazem referência ao evangelho de João. Algumas páginas estão
em branco pois as editoras não cederam seus direitos autorais à FEB para a publicação de
determinada página. Nesses casos (que são poucos) existe uma referência (livro, editora,
página).Todas as interpretações do autor espiritual são bastante enriquecedoras e atuais.”

Ivan Brito de Medeiros, “Leitura Edificante. Comentários de versículos do Evangelho de João
pelo espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, leitura edificante de
cunho espiritual, consola, esclarece e fortalece!Vale à pena ler.”

Flavio A. Zanetti, “Emmanuel realmente consegue nos remeter à época de Jesus. Excelente
produto e com um conteúdo maravilhoso. O benfeitor Emmanuel realmente consegue nos
remeter à época de Jesus com suas lindas palavras e ensinamentos e esse livro não seria
diferente!”

Paulo, “UMA LEITURA NECESSÁRIA!. Livro que nos dá explicações e "complementam" os
ensinamentos da Bíblia. Recomendo, com o maior empenho possível, para aqueles que
verdadeiramente querem tirar o máximo possível do que a Bíblia oferece!”

The book by Francisco Cândido Xavier has a rating of 5 out of 4.9. 140 people have provided
feedback.
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