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Noroe.s Bas ict1s c)e Do11trin{I Es111rita 
__j_~-- - -

A,,tecedentes Hist6ricos 

A1oiscs e n y ,.inteira g rande Reve{afiio 

"Quinhentos anos ficaram os hebreu s nas terras do Egit _ 
d · d d · · b O

, ate Moises no seculo XII a.C.' epo1s e a qu1nr, s o a prater-a~ que ' . . d . . y ode"' nn:i.tis , todos os conhecimen tos tecn1cos os eg1pc1os e toda ·~ 1er. 
d d t - . a c1en . iniciatica do Farao e dos gran es sacer o es , se pas a frente d c1a. 

is raelita e O conduziu a liberdade . Sendo, porem, coma realm O 
Povo 

h • - ente t • 0 maior estadista que o mundo con eceu, ao 1nves de marchar ct· 01 , - d 1reta. mente para a sonhada Canaa, manteve no eserto todo O povo -
fi d b . . , Sob 0 seu comando, durante quarenta anos, a m e su stituir as ger _ 

l·ct , - - a~oes educar as gera96es novas , conso 1 ar a 1e monote1sta e estab 1 , e ecer uma legisla9,ao capaz de assegurar para sempre a sobrevivencia d 
ra<;a. Os dez mandamentos que recebeu no Sinai e promulgou Par a 

1- . d . a o povo sao ate hoje os fundamentos par exce enc1a a mais alta filosofi 
·ct d " a moral de toda a Human1 a e. 

(Aureo, Universo e vida , 4. ed ., p. lOl) . 

"O Decalogo, que Moises recebeu no Sinai, foi a primeira mensagem 
mediunica diretamente transmitida, sem intermediarios, aos homens 
terrenos, por Espiritos Angelicas, em name e par ordem do Cristo. Par 
momentos de gl6ria inesquecivel, a Corte Celeste se fez presente na 
Crosta da Terra, trazendo ao chao planetario, pela vez primeira, aim
pregna9ao maravilhosa de vibrac;oes excelsas, tao poderosas e subli
m es, que ficaram para sempre em nosso solo e em nosso ar, como selo 
de for9as vivas, a garantir sustentac;ao magnetica a marcha evolutiva 
da nossa Humanidade. Os Dez Mandamentos, de procedencia cristica, sao a grandee s6lida base sobre a qual se ergueram as funda9oes da 
Civiliza<;ao do Espirito, ainda hoje em processo de construc;ao. Esse 
c6digo, de majestosa grandeza, foi de tao decisiva importancia para 
o mundo, que e impossivel ignora-lo ou minimiza-lo, malgrado certas 
conotac;oes temporais que as necessidades da epoca nele inserirarn, 
mas que nao lhe toldaram a magnificencia. N em mesmo os precon
ceitos dos saduceus ou as manipula96es farisaicas conseguiram obs- 1 

curece-lo. Ele foi a sagrada Carta de Justira do mesmo modo qu~ .
0 

E v' D~ vangelho de J esu s viria a ser a soberana mensagem do .Arnor no." 
148)· , ·da 4 ed ., P· (Aureo, Universo e v1 , · 

"Na lei m · · h - prornul-oisaica, a duas partes distintas: a lei de Deus, · es· 
gada n o m onte Sinai , ea lei c ivil ou disciplinar, decretada por Mo1s 



- J~~s--~ 

uma e invariavel; a ou tra, apropriada aos costumes e ao carater do / 
povo, se modifica com o tempo . 

A lei de Deus esta formu lada nos dez mandamentos seguintes: 

I. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da 
casa da servidao. Nao te reis, diante de mim, outros deu
ses estrangeiros. - Nao fareis imagem esculpida, nem fi
gura. alguma do que esta em cima do ceu, nem embaixo 
na Terra, nem do que quer que esteja nas aguas sob a 
terra. Nao os adorareis e nao lhes prestareis culto sobe
rano. 

II. Nao pronunciareis em vao o name do Senhor, vosso 
Deus. 

III. Lembrai-vos de santi.ficar o dia do sabado. 

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

V. Nao mateis. 

VI. Nao cometais adulterio. 

VII. Nao roubeis. 

VIII. Nao presteis testemunho falso contra o vosso pr6xi.mo. 

IX. Nao desejeis a mulher do vosso pr6xi.mo. 

X. Nao cobiceis a casa do vosso pr6xi.mo, nem o seu servo, 
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem 
qualquer das coisas que lhe perten9am. 

E de todos os tempos e de todos os paises essa lei e tern, por isso 
mesmo, carater divino. Todas as outras sao leis que Moises decretou, 
obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural 
turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados 
~busos e preconceitos, adquiridos durante a escravidao do Egito. Para 
imprimir autoridade as suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, 
~nforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A auto~ 
n~de do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus; mas, so 
a ideia de um Deus terrivel podia impressionar criaturas ignorantes , 
em as quais ainda pouco desenvolvidos se encontravam o senso moral 
~ 0 sentimento de uma justi<;a reta. E evidente que aquele que iocl~
ira, entre os seus mandamentos, este: 'Nao matareis; nao causareis 
dano ao vosso pr6ximo', nao poderia contradizer-se, fazendo da exter-
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.. n tc hi~t.1nadon '~ do Jm p ~rio l~omHno H<~rnpn; obH<•r , 
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p Anto ,,~ pmfund,>~ contrno1cR da gloricmu c'~p ,,c.:a d e Auuu,n, <:1,rn r:~ ,., ,. I I 
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d(" At1~1~10, o s~rulo do Eva ngc lho ou da Uoa Nova . EMquec , 0 
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b (.) . . b . h eram-~ d quc- o no re- ta vio e ra tam cm omc m c n ao con 8eguiram L - ,; 
Sauer rn, 

no ~C"U re1nado, a csfera d o Cris to sc aproxim a va d a Terra nu "u~, 
, rna vi})r-

\Ao pmfunda de a mor e de be leza. Acercavam -sc d e Roma e do a-

nbo mais cspiri tos belicosos, com o Alexa ndre ou AnibaJ , porem rnuncto 
. . d d . d d oUtr08 

~uc se ve_s t1na m os an raJ~S os pesca ~res, para servirem de base 
1ndestrut1vel aos etern os c n s1nos d o Corde iro. Jm e rgi.am nos fluidos do 
planeta os que pre pa rariam a vinda do Se nhor e os q ue se transfonna. 
riam em seguid ores humildes e imorta is dos seu s passos divinos. 

I:: por essa razao que o a scendente mistico da era de Augusto se 
traduzia n a paz e no ju.bilo do povo que, ins t intivamente, se sentia no 
limiar de uma trans formac;ao celestial. 

la chegar a Te rra o Sublime Emissario. Sua li9ao de verdade e de luz 
ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de benc;aos magnificas 
e confortadoras. A Humanidade vivia, entao, o seculo da Boa Nova. Era 

a festa do noivado' a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorre

douro." 
(Humberto de Campos, Boa nova, 19. ed., p. 15, 17-18) . 

. o Cristo ea sequnda qrande Reve(afiiO 

. . e O homem 
"Um dia, Deus, em sua inesgotavel caridade, penn1t1u qu . ,, 

visst a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cnst0· 
60

). 
· · · o 107 ed., p. 

(Allan Kardec, O Evange/ho segundo o Espmt,sm ' · 

. urnpri-la. 
"Jesus nao veio destruir a le i isto e a lei d e Deus; veio c O ,rr8U 

' , . d ta-la a E,· · 

is to e, d esenvolve-Ja, d ar-lhe o verda d eiro s enttdo e a ap essa tei, 0 

de adiantamento doR h omens. Por isso e que s e nos d epa ra,bn se da st18 

- ·rno a · 
principio dos deveres para com Deu s e para com o pr_oxi i ao contra-
doutrina. Quanto as leis de Mo ises, propriament~ di~as, e : ~ na forrJla· 
rio, as modificou profundam ente, quer n a subs tancia, qu 



Jesus 

Combatendo constantemente o abuso das praticas exteriores e as falsas 
interpreta~oes, por mais radical reforma nao podia faze-las passar, do 
que as reduzind_o ~ esta tmica ~rescric;a~: 'Amar a Deus acima de todas 
as coisas e o proximo coma a s1 mesmo , e acrescentando: ai estao a lei 
toda e os pro/etas. 

Por estas palavras: 'O ceu ea Terra nao passarao sem que tudo este
ja cumprido ate o ultimo iota', quis dizer Jesus ser necessario que a lei 
de Deus tivesse cumprimento integral, isto e, fosse praticada na Terra 
inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliac;6es e conse
quencias. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela 
lei, se ela devesse constituir privilegio de alguns homens, ou, sequer, 
de um unico povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem 
distinc;ao nenhuma, sao objeto da mesma solicitude." 

(Allan Kardec, 0 Evange/ho segundo o Espiritismo, 107. ed., p. 55-56). 

"O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da 
moral evangelico-crista, que ha de renovar o mundo, aproximar os ho
mens e toma-los irmaos; que ha de fazer brotar de todos os corac;oes a 
caridade e o amor do pr6ximo e estabelecer entre os humanos uma soli
dariedade comum; de uma moral, enfim, que ha de transformar a Terra, 
tomando-a morada de Espiritos superiores aos que hoje a habitam." 

(Allan Kardec, O Evange/ho segundo o Espiritismo, 107. ed., p. 60) . 

A Comunidade de Espfritos Puros 

"Rezam as tradi96es do mundo espiritual que na direc;ao de todos os 
fen6menos, do nosso sistema, existe uma Comunidade de Espiritos Puros 
e Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas maos se conservam 
as redeas diretoras da vida de todas as coletividades planetarias. 

Essa Comunidade de seres angelicas e perfeitos, da qual e Jesus um 
dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas ja se reuniu, n~s 
proximidades da Terra, para a soluc;ao de problemas decisivos da orgaru
za~o e da direc;ao do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milenios 
conhecidos. 

A Primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da ne-
bw baliz osa solar, a fim de que se lanc;assem, no Tempo e no Espac;o, as . ~s 
d~ nosso sistema cosmogonico e os pr6dromos da vida na materia e~ igru
r;ao, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor a face 
da Terra, trazendo a familia humana a li<;ao imortal do seu Evangelho de 
amor e reden9ao." 

(Emmanuel, A camtnho da /uz, 19. ed., p. 17-lB). 

. . .. 
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A Missao de Jesus 

"Antes de tudo, precisarnos comprecnder que Jc~w; nno foi urn fll (mofc> (~ 
nem podera. ser classificado entre 08 vnlon!H proprinmcnlc ht1ttw110H, tc·ndo 
seem conta os valores divinos de 8'LIU hicrorquiu cspirituol, nu c.lir<;<;sio dutt 
coletividades terricolas. 

Enviado de Deus, Ele foi a rcprc8cntu9uo do Pui jLinlo do rcbnnho de fi 
lhos transviados do seu amor e da sun sabedorio., cujn lutcla lhc foi confioda 
nas ordena<;ocs sagradas da vida no r nftnito. 

Diretor angelico do orbc, seu cora9ao nuo dcHdcnhou n pcrmu116nciu dirctu 
entre os tutclados miacros c ignorontcs [ ... J." 

(Emmanuel, O con'.iolddor, 10. f!d. , p,:rcJ. / H $). 

"Mas, o papcl de Jcsm.i nuo foi ode Lim Himplcs lcghilador rnoruliHtu, ten· 
do por exclusivo uutoridudc u suu poluvru. Cabiu•lhe dur c urnprirncnto As 
profecias que lhe anunciaram o advento: a autoridade Jhc vinhH du natureza 
excepcional de seu Espirito e da sua mieaAo dlvina". 

(Allen Kardec, 0 evangelho segundo o E~plrltl•,rno, 101. ed., p. 55), 



A d,rcfaO do yfaneta Terra 

.. Nenhuma expressao fomece imagem ma.is justa do poder dAquele a 
quern todos os espiritos da Terra rendem culto do que a de J oao, no seu 
Evangelho - 'No principio era o Verbo ... ' 

J esus, cuja perfei~o se perde na noite irnperscrutavel das eras. per
sonificando a sabedoria e o amor, tern orientado todo o desenvolvimento 
da Hu manidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros, em 
todos os tempos, aos agrupamentos humanos e , assim como presidiu a 
formac;ao do orbe, dirigindo, como Divino Inspirador , a quantos colabo
raram na tarefa da elabora~ o geol6gica do planeta e da disseminac;ao da 
vida em todos os laborat6rios da Natureza, desde que o homem conquis
tou a racionalidade, vem-lhe fomecendo a ideia da sua divina origem, o 
tesouro das concepc;oes de Deus e da imortalidade do espirito, revelando
lhe, em cada epoca, aquilo que a sua compreensao pode abranger." 

(Emmanuel, Emmanuel, 7 . ed., p. 20) . 

A Mde Santissima 

"Tudo o que o Senhor J esu s sentiu , na sua jornada messianica, reper
cutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mun 
do. Estrela Divina do Universo das Grandes Almas, tambem eJa teve de pe
regrinar do paraiso excelso de sua felicidade para o nosso vale de 1agrimas, 
a fun de ajudar e servir a uma Human.idade pa u penima de espiritu alidad e , 
da qual se fez, para sempre, a Grande MAe, a Grande Advogada e a Grande 
Protetora". 

(Aureo, Universo e vida, 4 . ed., p. 116). 

0 Divino leqaclo 

"Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da 
Reuela¢o Divina, qual a posi¢.o do Evangelho de Jesus na educa¢o reli
giosa dos homens? 

0 Velho Testamento e o alicerce da ReveJa¢o Divina. 0 Evangelho e 
o edificio da reden~ o das almas. Como tal, devia ser procurada a li~ao 
de J esus, nao mais para qualquer exposi¢o teorica, mas visando cad.a 
discipulo o aperfei~oamento de si mesmo, desdobrando as edifica~oes do 
Divino Mestre no terreno definitivo do Espirito.%! 

(Emmanuel , 0 consolaaor, 10. ed ., perg . 282). 
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No~oes Basicas ~e Doutrina Espfrita 

"Nao vos disse Jesus tudo o que conceme as virtudes da caridade e d 
amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar ~ 
ouvido as suas divinas palavras, o cora9ao a todos os seus bondosos pre
ceitos? Quisera eu que dispensassem mais inte~esse, mais fe as leituras 
evangelicas. Desprezam., porem, esse livro, cons1deram-no reposit6rio de 
palavras ocas, uma carta fechada; deixam no esquecimento esse c6digo 
admiravel. Vossos males provem todos do abandono voluntario a que 
votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as paginas cintilantes do 
devotamento de Jesus, e meditai-as." 

(Allan Kardec, 0 Evangelho segundo o Espiritismo, 107. ed., p. 23l). 

"O divino legado de Jesus, que a Humanidade Terrena ainda nao 
quis aceitar e nao p6de receber, e ode um mundo feliz, de paz e amor, 
sem injusti9as, sem opr6brios, sem miseria, sem orfandade, sem cri
mes e sem 6dios, sem fratricidios e sem guerras, onde todos, solidarios 
e progressistas, criarao a Beleza, desenvolverao a Ciencia e as Artes, 
a Filosofia ea Tecnica, com trabalho digno e repouso honesto, nano
breza do lar e na administra9ao operosa e esclarecida." 

(Aureo, Universo e vida, 4. ed., p. 123-124). 

Os Ensinos de Jesus 

"Poder-se-a reconhecer nas parabolas de Jesus a expressao Jenome
nica das palavras, guardando a etema vibra<;do de seu sentimento nos 
ensinos? 

Sim. As parabolas do Evangelho sao como as sementes divinas que 
desabrochariam, mais tarde, em arvores de miseric6rdia e de sabedoria 
para a Humanidade." 

(Emmanuel, 0 consolador, 10. ed . perg . 290). 

"E o que Jesus ensinou? 

'Bem-aventurados os humildes de espirito, porque deles e o reino dos 
ceus. Bem-aventurados os que choram, porque serao consolados. Bem
aventurados os mansos, porque herdarao a terra. Bem-aventurados os 
que tern fome e sede de justi9a, porque serao fartos. Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque alcan9arao misericordia. Bem-aventurados os 
limpos de cora9ao, porque verao a Deus. Bem-aventurados os padficado
res porque serao chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perse
guidos poi causa dajusti9a, porque deles e o reino dos ceus. Bem-aventu
rados sereis quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirern 

◄ 
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Jesus 

e, mentindo, disserem todo mal contra v6s. Regozijai-vos e exultai, por

que sera gran~e o vosso galardao nos ceus, pois assim perseguiram aos 
profetas que v1veram antes de v6s. Amai os vossos inimigos, fazei o bem 
aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos 

insultam. Ao que vos bate numa face , oferecei tambem a outra; ao que 

vos arranca o n1anto, nao recuseis a tunica. Dai ao que vos pedir e nada 

reclameis de quern vos tirar o que e vosso. Como quereis que os homens 

vos fac;am , assim fazei-lhes v6s a eles. Sede misericordiosos, como vosso 

Pai e misericordioso. Nao julgueis, e nao sereis julgados. nao condeneis 

e nao sereis condenados; perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-a: 

derramarao em vosso regac;o uma medida boa, calcada e transbordante, 

porque a medida com que medirdes os outros sera a mesma com que vos 

medirao a v6s. A arvore se conhece pelo seu fruto. Nao se colhem fl.gos 

dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Brilhe a vossa luz 

diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 

a vosso Pai que esta nos ceus. Se ao trazerdes ao altar a vossa oferta, ali 

vos lembrardes de que vosso irmao tern alguma coisa contra v6s, deixai 

perante o altar a vossa oferta, ide primeiro reconciliar-vos com o vosso 

irmao, e depois, voltando, fazei vossa oferenda. Guardai-vos de exercer 

a vossa justic;a diante dos homens, com o fim de serdes vista por eles. 

Quando derdes esmola, nao toqueis trombeta diante de v6s, como fazem 

os hip6critas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados. Nao 

saiba a vossa mao direita o que faz a esquerda, para que a vossa esmola 

fique em segredo; e vosso Pai, que ve o que se passa em segredo, vos re

compensara. Quando orardes, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, 

falai com o vosso Pai. Quando jejuardes, nao vos mostreis contristados, 

como os que desfiguram o rosto para ser honrados pelos outros. Nao acu

muleis para v6s tesouros na terra, onde a trac;a e a ferrugem podem cor

roe-los e onde os ladroes podem rouba-los, mas ajuntai tesouros no ceu, 

porque onde estiver o vosso tesouro, ai estara tambem o vosso corac;ao. 

Dai de grac;a O que de grac;a recebeis. Nao se perturbe o vosso corac;ao: 

credes em Deus crede tambem em mim. Na casa do meu Pai ha muitas 
' moradas ... Se me amais, guardai o meu mandamento. Meu mandamento 

e este: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nao vos deixarei 

6rfaos. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Nao vo-la dou como a da o 

mundo. Nao desfaler;a, pois, o vosso corac;ao. Permanecei no meu amor. 

Quando vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espirito da 

Verdade dara testemunho de mim. Tenho ainda muito o que vos dizer, 

mas v6s nao o podeis suportar ainda. Quando vier, porem, o Espirito da 

Verdade, ele vos guiara a toda a verdade, porque nao falara por si mesmo, 

mas dira tudo quanto houver ouvido de mime vos anunciara as coisas 

que ha.a de vir. Os reis dos povos dominam sabre eles e os que exercem 
autoridade sao chamados de benfeitores. Mas, entre v6s, o maior sera 
0 que se fizer servo de todos e aquele que dirige sera coma o que serve. 
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Nov6es Basicas De DoutYina Esp1rita 

Entre v6s, eu sou aquele que serve. Andai enquanto tendes luz, para que 
as trevas nao vos apanhem. Quern anda nas trevas nao sabe para onde 
vai. Eu sou a luz do mundo, mas se alguem ouvir as minhas palavras e 
nao as guardar, eu nao o julgarei, porque nao vim par_ajulgar o mundo e 
sim para salva-lo. Quern me rejeita e nao recebe as m1nhas palavras tem 
quern o julgue, porque a pr6pria palavra que digo o julgara no ultimo dia. 
Se eu, sendo Mestre e Senhor, vos lavo os pes, deveis lavar-vos os pes 
uns aos outros. Eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, fac;ais v6s 
tambem. Em verdade vos digo que nao e o servo maior que o seu senhor, 
nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se, pois, sabeis estas coi
sas, bem-aventurados sereis seas praticardes'." 

(Hernani T. Sant'Anna, Notar;oes de um aprendiz, p. 22-24). 

Deus e Jesus 

"Ao lermos as paginas lustrais dos Evangelhos, e emocionante cons
tatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste: 

'Eu e o Pai somos um. Estou nele e ele em mim. Ninguem conhece o 
Filho senao o Pai, e ninguem conhece o Pai senao o Filho. 0 Pai ama o 
Filho e tudo confiou as suas maos. Tudo o que e dele e meu. 

Meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho tambem. 

Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino! 

Todo aquele que meu Pai me da vira a mim, e eu de modo algum o 
lanc;arei fora. Honro a meu Pai, e se alguem me servir, meu Pai o honra
ra. 

Sede perfeitos como e o vosso Pai Celeste. Se v6s, q~e sois maus, sa
beis dar boas <la.divas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que esta 
nos ceus. Sede misericordiosos como o vosso Pai. 

Pai, nas tuas maos entrego o meu espirito! 

0 Filho do Homem ha de vir na gl6ria do seu Pai, com os seus anjos, 
e entao retribuira a cada um conforme as suas obras. 

Pai, tudo te e possivel! 

Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 

Meu Pai e maior do que eu'. t11 

◄ 

1- (Mateus, 5 :48 7·11 11 •27 16·27· M -o 
5:17 6:37 8 :49 . 1i-26 " 14'.

2 1
·
0 

'
28

arcoS, 14:36; Lucas, 6:36, 11:12, 23:34, 23 :36; e Joa ' 
1 

, , • , • , a , 16:15 e 20:17.) . 
2- (Joao, 6 :63, 8:28, 42-47, e 13:49_50.). 
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Jesus 

Em sua intima comunhao com o Pai Criador, nosso divino Mestre foi 
o modelo perfeito da completa obediencia ao Supremo Senhor, a quern 
sempre fez questao de testemunhar fidelidade filial absoluta. 'Quern fala 
por si mesmo - disse - esta procurando a sua pr6pria gl6ria; mas o que 
procura a gl6ria de quern o enviou, esse e verdadeiro.' E acrescentou: 

'Nao vim de modo pr6prio, vim de Deus, que me enviou. Nao falo por 
mim mesmo: digo no mundo o que aprendi de meu Pai, o que ele me or
denou anunciar. Quern e de Deus ouve as palavras de Deus. As palavras 
que vos digo sao espirito e vida'." r21 

(Hemani T. Sant'Ana, Nota<;oes de um aprendiz, p. 21-22). 

L_ 
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