
Sermão da Montanha –As Bem aventuranças

▪ Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.

▪ Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados.

▪ Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.

▪ Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.

▪ Bem-aventurados os misericordiosos,  porque eles receberão misericórdia.

▪ Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.

▪ Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.

▪ Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o Reino de Céus.

▪ Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e {mentindo} disserem todo 
mal contra vós, por causa de mim.

▪ Alegrai-vos e regozijais-vos, porque é grande a vossa recompensa nos Céus, pois assim 
perseguiram os Profetas anteriores a vós.”

▪ (Fonte: O Novo Testamento – Tradução de Haroldo Dutra Dias – pág. 49)

https://www.espiritismo.tv/Vocabulario/novo-testamento/
https://www.espiritismo.tv/Vocabulario/haroldo-dutra-dias/
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Significado de Consolador (Dic. Aurélio)
• Que ou o que consola.
• Confortador.
• Dulcificador.
• Dulcificante.

Significado de Consolar (Dic. Aurélio)
• Aliviar a pena, o sofrer de.
• Conformar-se, resignar-se.
• Dar ou sentir prazer, satisfação.



O Cristo Consolador –ESE Cap VI

Mateus, XI:28-30

Vinde a mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso 
fardo e eu vos darei descanso.

Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 
manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para 
vossas almas, 30pois o meu jugo é suave e o meu fardo é 
leve".

Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e 
para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da 
própria lei que ele ensina: seu jugo é a observação dessa lei. Mas 
esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o 
amor e a caridade.



O Cristo Consolador –ESE Cap VI, item 3

João, XIV:15 a 17; 26

Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei 

ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique 

eternamente convosco, o Espírito de Verdade, a quem o 

mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. 

Mas vós o conhecereis, porque ele ficara convosco e estará 

em vós. - Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem 

o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e 

vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.



O Cristo Consolador –ESE Cap VI, item 3

Disse o Cristo: "Bem-aventurados os aflitos, porque 
eles serão consolados". Mas como se pode ser feliz 
por sofrer, se não se sabe por que se sofre?

O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e 

na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu 

passado. Revela também o objetivo, mostrando que os 

sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são 

purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. [...] 

O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida 

pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as 

coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no 

vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da 

felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a 

coragem para ir até o fim do caminho.



O Cristo Consolador –ESE Cap VI, item 7

Espírito de Verdade, Bourdeaux, 1861

Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de 

curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. 

Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, 

e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a 

consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um 

supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. 

Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a 

incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos 

abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos 

ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai; sede dóceis aos Espíritos 

do Senhor; invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o 

seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me 

aqui; venho até vós, porque me chamastes. 



Livro dos Espíritos

Q.625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia 

e modelo?

Vede Jesus. 

Q.852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente 

de sua maneira de agir; a desgraça está no seu destino?

-- São, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma 

vez levais à conta do destino o que é, quase sempre, a consequência de vossa 

própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja 

pura e te sentirás mais ou menos consolado.

Q.924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem 

mais justo. Não há algum meio de se preservar deles?

-- O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, 

encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança 

de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo.



Livro dos Espíritos 

Q.934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo, 

quando é irreparável e independente da nossa vontade?

-- Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre: é uma prova ou 

expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os 

vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de 

outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.

Q.936 [Comentários] ...A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à 

vida futura, à presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, à continuidade 

da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, 

nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com 

o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos 

homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se.



Conforto

“Se alguém me serve, siga-me.” – Jesus. (João, 12:26.)

Freqüentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão 
repletas de pessoas ansiosas por um conforto.

De fato, a elevada Doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador Prometido. Em 
suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de 
profundas consolações para os dias mais duros.

No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se, sem 
se dar ao trabalho necessário...

Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível; mas como recebê-lo, se 
chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, 
nos resvaladouros dos caminhos?

Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa, mecanicamente, de mão em 
mão, para saciar a fome do corpo, mas, sim, como o Sol, que é o mesmo para todos, 
penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as 
sombras.

Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. 
Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo 
nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais; mas, 
para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos e ninguém ignora qual foi o caminho de 
Jesus, nas pedras deste mundo.

Emmanuel



Muita Paz!



Eterna Mensagem

Ainda e sempre o Evangelho do Senhor

É a mensagem eterna da Verdade,

Senda de paz e de felicidade,

Na luz das luzes do Consolador.

Nos caminhos da lágrima e da dor,

Ante os desfiladeiros da impiedade,

Não sabe o coração da Humanidade

Beber dessa água límpida do Amor.

Mas os túmulos falam pela estrada,

Em toda parte fulge uma alvorada

Que ao roteiro dos Céus nos reconduz;

O Evangelho, na luz do Espiritismo,

É a escada de Jacob vencendo o abismo,

Trazendo ao mundo o verbo de Jesus.

João de Deus - Parnaso de Além-Túmulo


