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Orígenes e Ubaldi:
Um Encontro Além do Tempo...

ESTRANHO PARADOXO
“A lei futura está, não há dúvida, no Evangelho do Cristo [...]. Mas
esta lei vos aparece hoje como um caso limite, de que só é possível
avizinhar-se por aproximações sucessivas”. (GS, Cap.80)

X
“É necessário retornar à força virgem do primeiro Evangelho e do
primeiro franciscanismo. Só assim se poderá enfrentar com
esperança o futuro”. (HH, Cap.XIV)

VISÃO ESQUEMÁTICA
(Descida dos Ideais)
EVANGELHO PURO
CRISTIANISMO DO CRISTO
HONESTIDADE

HONESTIDADE

ASTÚCIA

FORÇA

ASTÚCIA

X
EVANGELHO ADAPTADO
CRISTIANISMO DOS HOMENS

FORÇA

A VOLTA AO
CRISTIANISMO DO CRISTO
ALÉM DA MORAL, QUE CONCEITOS
CARACTERIZAM O VERDADEIRO
CRISTIANISMO DO CRISTO?

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES
EXISTÊNCIA DE DEUS

LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO

AT – “Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as
tuas forças”. Deuteronômio 6:5
NT – “E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua
alma, e de todo o teu pensamento”. Mateus
22:37

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 2
SOBREVIVÊNCIA DA ALMA E A
COMUNICABILIDADE DOS ESPÍRITOS

AT – “A mulher então lhe disse: A quem te farei
subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel”.
1 Samuel 28:11

PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS

NT - “E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele”. Mateus 17:3

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 3
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS

AT – “E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu
abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das
vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o
meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa
terra; e sabereis que eu, o SENHOR, disse isto, e o
fiz, diz o SENHOR”. Ezequiel 37:12-14
NT – “Na verdade, na verdade te digo que aquele
que não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus”. João 3:3

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 4
EVOLUÇÃO

AT – “E formou o Senhor Deus o homem do pó da
terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida;
e o homem foi feito alma vivente”. Gênesis 2:7
NT – “E não presumais, de vós mesmos, dizendo:
Temos por pai a Abraão; porque eu vos digo que,
mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a
Abraão”. Mateus 3:9

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 5
PLURALIDADE DOS MUNDOS
HABITADOS
LEI DE AÇÃO E REAÇÃO
LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO

AT – “Só tu és Senhor; tu fizeste o céu, o céu dos
céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto
nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os
guardas com vida a todos; e o exército dos céus
te adora.” Neemias, 9:6
NT – “Na casa de meu Pai há muitas moradas”
João 14:2

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 6
LEI DE AÇÃO E REAÇÃO
LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO

AT – “A ti também, Senhor, pertence a
misericórdia; pois retribuirás a cada um segundo
a sua obra”. Salmos 62:12
NT – “Porque o Filho do homem virá na glória de
seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada
um segundo as suas obras”. Mateus 16:27

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 7
QUEDA ESPIRITUAL
LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO

AT – “Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da
alva! [...] E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao
céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu
trono, [...] serei semelhante ao Altíssimo. E
contudo levado serás ao inferno, ao mais
profundo do abismo”. Isaías 14:12-15

CONSISTÊNCIA DAS REVELAÇÕES - 7
QUEDA ESPIRITUAL

NT – “E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu”. Lucas
10:18

NT – “Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas,
LEI DO PROGRESSO / EVOLUÇÃO
havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão,
ficando reservados para o juízo”. 2 Pedro 2:4
NT – “E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram
a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até ao juízo daquele grande dia.” Judas 1:6
NT – “E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam
contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos”. Apocalipse
12:7

QUEDA DOS ANJOS

TEORIA DA
QUEDA
E O ESPIRITISMO

SIMPLICIDADE E IGNORÂNCIA
(LE, Q.115)

ARQUEOLOGIA LITERÁRIA
“para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia,
nenhuma tradição, nenhuma religião, que seja desprezível, pois
em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam
contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de
acessórios sem fundamento [...] Não desprezeis, portanto, os
objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de
tais objetos e podem contribuir grandemente para vossa
instrução.” (LE, Q. 628)
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À LUZ DA TRADIÇÃO CRISTÃ
PAIS APOSTÓLICOS – Pertencem à geração imediata dos apóstolos, tendo sido
discípulos dos mesmos ou tendo pelo menos o seu nome citado em seus escritos. Seus
textos satisfazem certas necessidades específicas das comunidades cristãs de sua
época/região, concentrando-se em temas morais, disciplinares ou de culto. O destaque
de seu conteúdo são as exortações morais, mas há lampejos de intuição muito
interessantes e que merecem o nosso estudo. (Ref. Didaqué)
APOLOGISTAS – Foram aqueles que empregaram todas as suas habilidades literárias em
defesa do Cristianismo perante as perseguições do Estado Romano ou da ortodoxia
judaica. São geralmente contundentes em seus “ataques” contra o helenismo grego e o
conservadorismo hebreu.
POLEMISTAS – Diferentemente do grupo anterior, combatem as heresias e seus
mestres.
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IMAGEM E
SEMELHANÇA

“IMAGEM E SEMELHANÇA”
“Deus criara a criatura de Sua
substância, à sua imagem e
semelhança, isto é, segundo Seu
próprio modelo de “Eu Sou”,
baseado no egocentrismo”.
(Deus e Universo, Cap. XIV)

IMAGEM E SEMELHANÇA
“Ainda o seguinte, meus irmãos: “Se o Senhor suportou sofrer por nós, embora
fosse o Senhor do mundo inteiro, a quem Deus disse desde a criação do mundo:
“Façamos o homem à nossa imagem e semelhança” [...]. (“Carta de Bernabé,
Item 5)

“De fato a Escritura fala a nosso respeito, quando ele diz ao Filho: “Façamos o
homem à nossa imagem e semelhança.” (Idem, item 6). Ele, o Senhor] com suas
mãos sagradas e puras, plasmou o ser superior e soberano, o homem, como
marca de sua própria imagem. Com efeito, assim diz Deus”: “Façamos o homem
à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem, macho e fêmea os fez”.
(Clemente Romano, 1ª. Carta aos Coríntios, Item 33)

IMAGEM E SEMELHANÇA – 2
“Acima de tudo, [Ele, o Senhor] com suas mãos sagradas e puras, plasmou o ser
superior e soberano, o homem, como marca de sua própria imagem. Com efeito,
assim diz Deus”: “Façamos o homem à nossa imagem e semelhança”. E Deus
fez o homem, macho e fêmea os fez”. (Clemente Romano, 1ª. Carta aos
Coríntios, Item 33)

IMAGEM E SEMELHANÇA – 3
“Conhecemos duas espécies de Espíritos: um, que se chama alma, e outro que é
superior à alma, por ser imagem e semelhança de Deus.” (Taciano, “Discurso
contra os Gregos”, Item 12).

IMAGEM E SEMELHANÇA – 4

“O criado é semelhante a seus modelos” (Atenágoras de Atenas, “Petição em
favor dos cristãos”, Item 8)
“

IMAGEM E SEMELHANÇA – 5
“Deus é Espírito”
Jesus (Jo: 4:24)

“O mundo espírita é o mundo normal, primitivo,
eterno, preexistente e sobrevivente a tudo.
O mundo corporal é secundário; poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido,
sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita”.
(LE, Introd. – Resumo da Doutrina Espírita)

IMAGEM E SEMELHANÇA – 6
“Todo efeito inteligente
tem uma causa inteligente”

“Toda causa inteligente
tem um efeito inteligente”
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“Toda causa inteligente
tem um efeito inteligente”

IMAGEM E SEMELHANÇA – 7
O efeito segue sempre o modelo e a natureza
da causa de que se origina.

A água é mais pura próximo à fonte.
O calor mais intenso próximo à chama.
A luz mais clara próximo à lâmpada...

IMAGEM E SEMELHANÇA – 8
“Deus é inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas”.
(LE, Q.1)

“No princípio era o Logos”
(João, 1:1)
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“Deus é inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas”.
(LE, Q.1)

“No princípio era o Logos”
(João, 1:1)

IMAGEM E SEMELHANÇA – 10
O efeito segue sempre o modelo e a natureza
da causa de que se origina.

“O criado é semelhante a seus modelos”
(Atenágoras de Atenas, “Petição em favor dos cristãos”, Item 8)

ORGANICIDADE

“ORGANICIDADE”
“O universo é concebido como redutível a
uma causa única, central, absoluta, realidade
fundamental, causa de tudo. Aparece, assim, o
conceito de uma realidade espiritual interior que
dirige a forma exterior, constituindo apenas a
sua expressão ou manifestação. Não se trata só
de um ordem, mas da centralidade dessa ordem.
Revela-se, então, o conceito da organicidade do
universo, o conceito da coligação de todos os
elementos
componentes
numa
mesma
funcionalidade orgânica”.
◦

(Deus e Universo, Cap. X)

“ORGANICIDADE”
“O universo é concebido, neste caso, como
uma unidade coletiva, onde todas as
individuações ocupam cada uma a devida
posição, executando funções adequadas, todas
coordenadas por uma lei, constituída pelo
pensamento e pela vontade de Deus, que a dirige
com um poder central, como senhor de tudo. O
universo aparece, então, como um Sistema.”
(Deus e Universo, Cap. X)

ORGANICIDADE
“Irmãos, cada um de nós, no seu próprio lugar, agradeça a Deus, agindo com
boa consciência, com dignidade, sem violar as regras que foram determinadas
para a sua função” (Clemente Romano, 1ª. Epístola aos Coríntios, Item 41)
“Esquecemo-nos de que somos membros uns dos outros?” (Clemente Romano,
1ª. Epístola aos Coríntios, Item 41)

ORGANICIDADE
“O corpo é de constituição única e a causa de sua existência é a mesma, e
mesmo sendo assim, existem nele diferenças de glória. De fato, um é o olho, o
outro a orelha, outro o ornamento dos cabelos, a disposição das entranhas, a
junção das medulas, os ossos e os nervos. Contudo, mesmo uma parte sendo
diferente da outra, existe harmonia entre elas por causa da dispersão da
concórdia. “(Taciano, “Discurso contra os Gregos”, item 12)

ORGANICIDADE – 2
“O corpo é de constituição única e a causa de sua existência é a mesma, e
mesmo sendo assim, existem nele diferenças de glória. De fato, um é o olho, o
outro a orelha, outro o ornamento dos cabelos, a disposição das entranhas, a
junção das medulas, os ossos e os nervos. Contudo, mesmo uma parte sendo
diferente da outra, existe harmonia entre elas por causa da dispersão da
concórdia. “(Taciano, “Discurso contra os Gregos”, item 12)
“Realmente a estrutura de nosso corpo físico repete um tipo de modelo
originário, qual foi o da primeira criação, cuja estrutura nos revela, do mesmo
passo que nos explica por que todos os organismos, justamente por serem
derivados do primeiro modelo, são construídos segundo o mesmo esquema e
correspondem ao mesmo princípio”. (Deus e Universo, Cap. X)

ORGANICIDADE

DA CRIAÇÃO

“DA CRIAÇÃO”
“Por criação entendemos aqui a originária
dos espíritos perfeitos, e não a nossa atual,
que é uma deformação sua. Nessa primeira
criação "perfeita", as criaturas, centelhas em
que o incêndio divino se dividiu por Amor
(criação), continua "Uno", porque estão
fundidas em um só organismo unitário - Deus
- Que se cindiu para dar por Amor o ser às
criaturas espirituais, mas cindiu-se apenas no
Seu interior, permanecendo como um Todo
orgânico, uno e indivisível, do qual as
criaturas, espíritos perfeitos, fazem parte”.
(Deus e Universo, Cap. XX)

DA CRIAÇÃO
“Sabemos que ele [Deus] é o princípio do mundo, mas produziu-se não por
divisão, e sim por participação. De fato, o que se divide, fica separado do
primeiro, mas o que se faz por participação, tomando caráter de uma
dispensação, não deixa em falta aquilo de onde se toma. Da mesma forma que
de uma só tocha se acendem muitos fogos, mas o fato de acender muitas tochas
não diminui a luz da primeira, assim também o Verbo, procedendo da potência
do Pai, não deixou sem razão aquele que o havia gerado”. (Taciano, “Discurso
contra os Gregos”, item 5)

“Nessa primeira criação "perfeita", as criaturas, centelhas em que o incêndio
divino se dividiu por Amor (criação), continua "Uno", porque estão fundidas em
um só organismo unitário - Deus - Que se cindiu para dar por Amor o ser às
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DA CRIAÇÃO – 2
“Nada do que é mau foi criado por Deus desde o princípio; ao contrário, tudo
era bom e até muito bom, mas o pecado do homem as tornou más”. (Teófilo,
2º. Livro a Autólico, item 17)
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“Nada do que é mau foi criado por Deus desde o princípio; ao contrário, tudo
era bom e até muito bom, mas o pecado do homem as tornou más”. (Teófilo,
2º. Livro a Autólico, item 17)
“Repugna, de maneira absoluta, a um instinto fundamentalmente peculiar a
todo ser de mente sã, admitir em Deus a criação do mal”. (Deus e Universo, Cap.
X)

DA CRIAÇÃO – 3
“Com efeito, tendo Deus criado homens e anjos dotados de livre-arbítrio e
autonomia, quis que cada um fizesse aquilo para o qual foi por ele capacitado
e, caso escolhessem o que lhe é agradável, iria mantê-los isentos de morte e
castigo. Caso, porém, cometessem o mal, castigaria cada um como lhe
aprouvesse.” (Justino de Roma, Diálogo com Trifão, item 88).

DA CRIAÇÃO – 3
“Com efeito, tendo Deus criado homens e anjos dotados de livre-arbítrio e
autonomia, quis que cada um fizesse aquilo para o qual foi por ele capacitado
e, caso escolhessem o que lhe é agradável, iria mantê-los isentos de morte e
castigo. Caso, porém, cometessem o mal, castigaria cada um como lhe
aprouvesse.” (Justino de Roma, Diálogo com Trifão, item 88).
“Era indispensável cada um permanecer no lugar do seu dever. Como Deus aí
executava a sua função suprema de direção, assim deviam estar todos os
elementos componentes do Sistema, em suas posições subordinadas. Era lógico
e fatal, diante de tudo isso, que a parte que rompera o pacto fosse expulsa do
Sistema, pelo fato de numa ordem perfeita, não poder subsistir a mínima
desordem”. (O Sistema, 2ª. Parte, Cap. 7)

DESCRIÇÃO DO
“SISTEMA”

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA”
“Sua característica fundamental era o
amor, qualidade pela qual se exprime a
natureza de Deus, princípio de que
derivam todos os outros, primeiramente a liberdade do ser e, depois, as
outras como o bem, a bondade, a
harmonia, o poder, o conhecimento, a
beleza, a felicidade etc., em suma, tudo
o que de mais belo e melhor o ser
possa imaginar”. (Deus e Universo,
Cap.VIII)

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA”
“Irmãos, quando eu dormia, tive uma revelação. Foi-me feita por um jovem
encantador, que me disse: “Quem achas que é a mulher idosa de quem
recebeste o livrinho?” Eu respondi: “A Sibila”. Ele disse: “Estás enganado. Não é
ela.” Eu lhe perguntei: “Que é então?” Ele me respondeu: “É a Igreja”. Eu lhe
perguntei: “Então, por que era tão idosa?” Ele respondeu: “Porque foi criada
antes de todas as coisas. Por isso ela é idosa. Foi por meio dela que o mundo foi
ordenado”. (Hermas, “O Pastor”, Segunda Visão, Item 8)
“ a torre foi construída sobre as águas” (Item 11)

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA”
A ideia de Hierarquia
“Quem são os seis jovens que constroem?” (Ela respondeu:) “São os santos anjos
de Deus, criados em primeiro lugar. O Senhor confiou-lhes toda a criação, para
desenvolvê-la, construí-la e governa-la.” [...] “E quem são os que carregam as
pedras? (Ela respondeu:) “Também eles são anjos de Deus, mas os seis primeiros
são superiores a eles”. (Hermas, “ O Pastor”, Item 12)

“poderemos imaginar esse processo criador como uma elaboração íntima pela
qual um Deus uniforme, indistinto, se transformou em um organismo que,
permanecendo "uno", diferenciou-se no seu íntimo em elementos diversos, mas
tão exatamente coordenados em hierarquias e funções, que mais contribui para
reforçar do que para demolir a originária unidade de Deus”. (Deus e Universo,
Cap. XX)

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA” – 2
Telefinalismo do Anti-Sistema:
“Quando a construção da torre estiver terminada, eles se alegrarão todos juntos
ao redor dela, e glorificarão o Ser” (Hermas, “O Pastor”, Item 12)

“Aqueles que fizerem penitência serão completamente rejuvenescidos” (Idem,
item 21)
“A vida não se desenvolve em um único ser isolado, mas numa orquestração de
seres que se estão experimentando reciprocamente, constituindo dessa forma
uma marcha ascensional de toda a vida, cujo telefinalismo deve conter também
a tendência de cada um dos seres a unir-se para conseguir reorganizar-se,
finalmente, num sistema único” (O Sistema, 2ª. Parte, Cap. 11)

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA” – 2
Telefinalismo do Anti-Sistema:
“Quando a construção da torre estiver terminada, eles se alegrarão todos juntos
ao redor dela, e glorificarão o Ser” (Hermas, “O Pastor”, Item 12)

“Aqueles que fizerem penitência serão completamente rejuvenescidos” (Idem,
item 21)
“A vida não se desenvolve em um único ser isolado, mas numa orquestração de
seres que se estão experimentando reciprocamente, constituindo dessa forma
uma marcha ascensional de toda a vida, cujo telefinalismo deve conter também
a tendência de cada um dos seres a unir-se para conseguir reorganizar-se,
finalmente, num sistema único” (O Sistema, 2ª. Parte, Cap. 11)

DESCRIÇÃO DO “SISTEMA” – 3
Telefinalismo do Anti-Sistema:
“Aqueles que fizerem penitência serão completamente rejuvenescidos” (Hermas,
“O Pastor”, item 21)

QUEDA E
LIVRE-ARBÍTRIO

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO
“Liberdade e Amor são conexos. Este pressupõe
aquela. Um sistema que não se fundamentasse na
liberdade não o seria no Amor. Os princípios que
regem o universo são estreitamente correlatos.
Todos eles se podem reduzir a um só, do qual
todos estes derivam - o Amor. Foi por amor que
Deus quis a criatura [...] feita à Sua imagem e
semelhança, participe das Suas próprias
qualidades. Foi por amor que Deus quis a criatura
livre, a fim de que ela livremente compreendesse e
retribuísse esse amor”. (Deus e Universo, Cap. IV)

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO
“o mau é castigado justamente, pois se tornou mau por sua própria culpa”.
(Taciano, “Discurso contra os Gregos”, Item 7)

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO
“Que o homem é virtuoso e peca por sua livre escolha, podemos demonstrar
pelo seguinte argumento: vemos que o mesmo sujeito passa de um contrário a
outro. Ora, se estivesse determinado ser mau ou bom, não seria capaz de
coisas contrárias, nem mudaria com tanta frequência.” (Justino de Roma, 1ª.
Apologia, item 43).

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO
“o mau é castigado justamente, pois se tornou mau por sua própria culpa”.
(Taciano, “Discurso contra os Gregos”, Item 7)

“Os espíritos [...] sabiam, não eram ignorantes, sendo, por conseguinte,
responsáveis e culpados. Sabiam o quanto bastava para obedecer e não
quiseram, porque não acreditaram. Tudo foi merecido, segundo a divina justiça”.
(Deus e Universo, Cap. X)

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO – 2
“Nós não fomos criados para a morte, mas morremos por nossa própria culpa.
A liberdade nos deixou; nós que éramos livres, nos tornamos escravos; fomos
vendidos pelo pecado. Deus não fez nada mau, nós que a produzimos, porém
somos também capazes de recusá-la”. (Taciano, “Discurso contra os Gregos”,
Item 11)

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO – 2
“Nós não fomos criados para a morte, mas morremos por nossa própria culpa.
A liberdade nos deixou; nós que éramos livres, nos tornamos escravos; fomos
vendidos pelo pecado. Deus não fez nada mau, nós que a produzimos, porém
somos também capazes de recusá-la”. (Taciano, “Discurso contra os Gregos”,
Item 11)
“A queda do ser não significa somente desmoronamento de dimensões, mas
igualmente o de todas as suas qualidades, na posição inversão. É, pois, natural
que a primeira delas: a liberdade se transforme em escravidão. Agora
verificamos precisamente isto: a característica da matéria, situada na dimensão
inferior, volume, em que o espírito se despenha (forma espacial), é justamente o
determinismo; e a característica do espírito situado na dimensão superior,
consciência, é exatamente a liberdade”. (Deus e Universo, Cap. VI)

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO – 3
“Com efeito, os demônios foram arrancados de sua morada, e nossos primeiros
pais foram desterrados: aqueles foram expulsos do céu; estes da terra, mas não
de uma terra como esta, e sim de uma outra de melhor constituição É dever
nosso, suspirando antecipadamente pelo primitivo, rejeitar tudo o que é de fato
impedimento para recuperá-lo”. (Taciano, “Discurso sobre os Gregos”, Item 20).

QUEDA E LIVRE-ARBÍTRIO – 3
“Com efeito, os demônios foram arrancados de sua morada, e nossos primeiros
pais foram desterrados: aqueles foram expulsos do céu; estes da terra, mas não
de uma terra como esta, e sim de uma outra de melhor constituição É dever
nosso, suspirando antecipadamente pelo primitivo, rejeitar tudo o que é de fato
impedimento para recuperá-lo”. (Taciano, “Discurso sobre os Gregos”, Item 20).
“Usamos neste capítulo a expressão "queda dos anjos", porque tradicional e de
mais fácil compreensão. Todavia, é bom esclarecer ser ele uma expressão
antropomórfica, que reduz o fenômeno às dimensões inferiores da matéria”.
(Deus e Universo, Cap.4)

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES
“Tive a honra de vos ver na pessoa de
Damas, vosso bispo digno de Deus”
(Inácio de Antioquia aos Magnésios,
item 2)
“

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES

“Nada do que é visível é bom”.
(Inácio aos Romanos, Item 4)

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES
“Não mates a criança no seio da mãe,
nem logo que ela tiver nascido”
(Carta de Bernabé, item 19)

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES
UNIDADE DA SUBSTÂNCIA:
“Deve-se pensar que, antes que os
elementos dela fossem separados, a
matéria era indefinida e informe, mas
ficou ordenada e bela depois da
divisão. Portanto, o céu é de matéria e
também suas estrelas; a terra e todo
vivente que é produzido sobre ela têm
a mesma constituição, de modo que o
nascimento de todos é comum”
(Taciano, “Discurso sobre os Gregos”,
Item 12).

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES
“DO ÁTOMO AO ARCANJO...”
“Existe espírito nas estrelas, espírito
nos anjos, espírito nas plantas, espíritos
nos homens, espírito nos animais; no
entanto, sendo um e o mesmo, contém
em si diferenças”.
(Taciano, “Discurso contra os Gregos”,
item 12)

INSIGHTS &
EXORTAÇÕES INTERESSANTES
QUEDA & SALVAÇÃO:
“Deus fez o homem livre e senhor de
seus atos. [...] Do mesmo modo como o
homem, desobedecendo, atraiu sobre
si a morte, assim também, obedecendo
à vontade de Deus [...], pode adquirir
para si a vida eterna. De fato, Deus nos
deu lei e mandamentos santos, e todo
aquele que os cumpre pode salvar-se”.

(Teófilo, 2º. Livro a Autólico, Item 27)

“Se desejais fazer o bem, Deus
está pronto a vos ajudar”.
(Inácio aos Erminiotas, Item 11)

“Se desejais fazer o bem, Deus
está pronto a vos ajudar”.
(Inácio aos Erminiotas, Item 11)

OBRIGADO!

