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1 Coríntios 13:1-13

Quem era Paulo, o autor das Epístolas?
Saulo
Nasceu em Tarso, capital da Cilícia,
recebendo o nome hebráico de Saulo.
Tarso – cidade famosa por seus filósofos
e suas escolas.
Tradição grega e cidadão romano.
Aprendeu o ofício de tecelão
Orientação religiosa em Jerusalém –
preceptor rabino Gamaliel, neto de Hilel.
Membro do Sinédrio de Jerusalém –
posição de prestígio (Doutor da Lei).
Notável inteligência e considerável
cultura.
Falava fluentemente o grego, o latim e o
hebráico – excelente argumentador.
Intransigente em pontos da doutrina,
mas flexível na apresentação de suas
idéias.

Paulo
Apóstolo do Gentios
Nas suas viagens visitou a maioria dos

centros urbanos de destaque do
mundo antigo, como os da Grécia, da
Ásia Menor, além de Roma e Espanha.
Passou por muitas atribulações, mas,
de Espírito inquebrantável, conseguiu
levar o Evangelho a inúmeros corações
sequiosos de paz e de esclarecimento.
Foi preso diversas vezes
Apedrejado
Náufrago
Açoitado 195 vezes
Picado por uma víbora em Malta
E finalmente, morre em Roma,
decaptado no ano de 67

O começo das cartas – Inspiração Divina
Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o
abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia, do silêncio da noite,
quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não
lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa […]
terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão
nítida que recebia a visita do Senhor[…]
-

-

Não temas – dizia a voz,prossegue ensinando a verdade e não te cales,
porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É
natural que não possas assistir pessoalmentre a todos, ao mesmo tempo. Mas
e possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do espírito.
Poderas resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome; os
de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na
presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual de seu verbo, da
sua exemplificacao e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais
aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de
evangelhização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das
necessidades do mundo.

Epístolas Paulinas – Cartas Pastorais
1.

Romanos

2.

Coríntios (primeira e segunda)

3.

Gálatas

4.

Efésios

5.

Filipenses

6.

Colonessenses

7.

Tessalonicenses (primeira e segunda)

8.

Timóteo (primeira e segunda)

9.

Tito

10. Filemon
11. Hebreus

Autoria das cartas aos hebreus
A autoria da carta de Paulo aos Hebreus é controversa dentre os escolars
e estudiosos bíblicos devido à seu estilo peculiar.
Vejamos o que nos diz Emmanuel em sua obra Paulo e Estevão, Segunda
parte, capítulo IX:
“Em dois meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo:
- Esta é a Epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos
próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei
escrevê-la com o coração”.

Por que estudar a carta ao hebreus?

Edmund Burke

A fé Hebráica e o monoteísmo

HWHY
YHWH
YAHWEH (Javé)
YEHOWAH (Jeová)

Os Patriarcas, Juízes e Reis

Simbologia usada na
carta aos Hebreus –
Templo de Salomão

Jesus – O filho de Deus
Hbr 1:2 .. A quem constituiu herdeiro de todas
as coisas, e por quem fez também o mundo.
LE. Q625 – qual o tipo mais perfeito que Deus
já ofereceu ao homem para lhe server de guia
e modelo? Jesus.
Maior que os Anjos, maior que Moisés
Sumo Sacerdote da ordem de Meldesequeque
O Cordeiro de Deus (oferenda)

Síntese dos principais ensinos da Epístola aos hebreus
A superioridade do Cristo
Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente
a nossa confissão (Hb 1:1-4; 3;1-2; 4:14).
Inutilidade dos cultos exteriores
Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto
à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado
a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. (Hb 9:11-15).
É necessário perseverar na fé
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Não temer as provações
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos
pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente; antes, seja sarado (Hb 12: 1-4;12-13).
Ser caridoso permanentemente
[...] E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque, com tais sacrifícios, Deus se agrada
(Hb 13:1-3, 5,16).

Avançemos além










Guardar certeza da própria ressurreição além da morte (reencarnação)
Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o
curso vivo e santificante.
Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente; é imprescindível
regressar aos caminhos vulgares e concretizar, em nós mesmos, os princípios da fé redentora, sublimando
a vida comum.
Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre
pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se,
irrepreensivelmente; todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais
nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano.
Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto: “Deixando os rudimentos
da doutrina do Cristo (protocolar), prossiga-mos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos
arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas”.
Evitemos assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também
que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e
viciação.

O Cristo Consolador, ESE Cap. VI
5. Venho,

como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e
dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os

incrédulos que acima deles reina a imutável verdade: O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas
e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da
humanidade e disse

“vinde a mim, todos vós que sofreis”…

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

venho até vós, porque me chamastes.

Eis-me aqui;

8. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas
resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem.

O Espírito de Verdade (Jesus)

Thank You!

