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INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é relacionar os princípios básicos da Doutrina Espírita com
passagens evangélicas que lhe fazem correspondência; ou seja, que diz a mesma coisa só
que em sua linguagem própria.
"Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e
da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos." (MT 11:25)
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01. DEUS
O QUE É:

"Inteligência Suprema, Causa Primária de todas as coisas." (LE, questão 01.)

ATRIBUTOS:
"Eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom." (LE, questão 13.)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus." (Lc 18:16)
"Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele." (Lc 18:17)
Obs: "Fazer-se criança em Cristo é evitar a cristalização mental." "A falha reside em buscarmos saber e entender a Doutrina Espírita como 'professores' e não como alunos". (Honório)
"E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? ou com que parábola o representaremos?"
(Mc 4:30)
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OUTRAS REFERÊNCIAS:
"E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel:
EU SOU me enviou a vós." (Êx 3:14)
"Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas
mãos; agindo eu, quem o impedirá?" (Is 43:13)
"Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade." (Jo
4:24)
"Ora, o Senhor é Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade." (2Co 3:17)
"E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em
amor está em Deus, e Deus nele." (1Jo 4:16)
"Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí." (Jr 31:3)
"E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele
trevas nenhumas." (1Jo 1:5)
"Porque o SENHOR Deus é um sol e escudo; o SENHOR dará graça e glória; não retirará
bem algum aos que andam na retidão." (SL 84:11)
"E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." (Jo 5:17)
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"E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam
cheios de olhos; e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é
o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir." (Ap 4:8)
"E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR vosso Deus;
porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade,
e se arrepende do mal." (JL 2:13)
"Respondeu o rei a Daniel, e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério." (Dn 2:47)

NOTA:
-

"Deus é o geômetra que opera eternamente" (Platão).
"Há metafísica, geometria e moral por toda parte." (Leibnitz)
"Deus é... a força inteligente, universal e invisível, que constrói sem cessar a obra da
Natureza." (Camille Flammarion, em "Deus na Natureza", pág. 379.)
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02. JESUS
"Guia e modelo mais perfeito para o homem." (LE 625)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- "O povo, que estava assentado em trevas, Viu uma grande luz; E, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, A luz raiou." (MT 4:16)
- "Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino
dos céus." (MT 4:17)
- "E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena
estatura." (LC 19:3)
- "E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." (MT 16:16)
- "E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus." (MT 16:17)
- "Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse: Sois deuses?" (JO 10:34)
- "Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." (JO 8:12)
- "Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no
céu." (JO 3:13)
- "E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem
crê em mim nunca terá sede." (JO 6:35)
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- "Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens." (JO 10:9)
- "E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina;"
(MT 7:28)
- "Porquanto os ensinava como tendo autoridade; e não como os escribas." (MT 7:29)
- "E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho; a ele ouvi." (LC 9:35)
- "E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra."
(MT 28:18)
- "Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim
testificam;" (JO 5:39)
- "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá." (JO 14:27)
- "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende
bom ânimo, eu venci o mundo." (JO 16:33)

ALGUNS ATRIBUTOS DE JESUS CRISTO:
. Advogado:
"...não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo." (1JO 2:1)



. Água Viva:
"Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." (JO 7:38)
. Caminho, Verdade e Vida:
"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim." (JO 14:6)
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. Fonte de Água Viva:
- “A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida." (AP 21:6)
- "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe
der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." (JO 4:14)
. O Alfa e o Omega:
"Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro." (AP 22:13)
. Compassivo:
"Tenho compaixão da multidão..." (Mc 8:2)
. Conselheiro:
"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz." (IS 9:6)
. Príncipe, Príncipe da Paz, Salvador:
- "Deus com a sua destra o elevou a Príncipe e Salvador, para dar a Israel o arrependimento
e a remissão dos pecados." (AT 5:31)
- "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz." (IS 9:6)
. Cordeiro de Deus:
"No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." (JO 1:29)
. O Cristo:
"E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." (MT 16:16)
. Luz, Luz do Mundo:
- "E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." (JO 1:5)
- "Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." (JO
8:12)
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. Mestre e Senhor:
"Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou." (JO 13:13)
. Pão Vivo:
"Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o
pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." (JO 6:51)
. A porta:
"Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens." (JO 10:9)
. Videira Verdadeira:
- "EU sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador." (JO 15:1)
- "Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê
mais fruto." (JO 15:2)
- "Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem mim nada podeis fazer." (JO 15:5)
Dentre muitos outros títulos que para não ficar enfadonho ficamos por aqui. Quem quiser é só
recorrer às Escrituras e lá os encontrarão.
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03. ESPÍRITO
    

 

     

    

!

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- (Mc 16:9) "E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu
primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios."
- (Mt 10:1) "E, CHAMANDO os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal."
- (Lc 8:54) "Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levantate, menina."
- (Lc 8:55) "E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus mandou que lhe dessem de
comer."
- (1Jo 4:1) "AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo."
- (Mc 11:13) "E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma
coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos."
Obs: "No Evangelho árvore (figueira, oliveira, sicômoro etc) quer dizer Espírito. O Espírito tem
muitas "folhas". São as "folhas" das informações. De longe eu vejo que é o fulano que está ali.
Sempre temos alguma coisa a oferecer. O figo é o fruto do conhecimento. Quem vai buscar alguma coisa na minha "figueira" é o próximo, o familiar, o vizinho, o amigo. Podemos ser testados fora de tempo." (Honório)
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- (Lc 2:13) "E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo:"
- (Lc 2:14) "Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens."
- (Jo 3:6) "O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito."
- (1Jo 4:1) "AMADOS, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo."
- (Mt 12:31) "Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens; mas
a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens."
- (2Co 3:6) "O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da
letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica."
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04. PERISPÍRITO
- "Substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao Espírito e liga a alma ao corpo."
o.
(LE 135, item 3 )
- "Tem a forma que o Espírito queira." (LE 95)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(MT 9:16) "Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura."
Obs.: "Eu tenho valores que conseguem agasalharem-se em minha alma. Por isso somos
convocados a um processo de perseverança na luta redentora." (Honório)
(AP 7:13) "E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas,
quem são, e de onde vieram?"
(AP 7:14) "E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro."
(1CO 15:44) "Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há
também corpo espiritual."
(MC 16:9) "E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios."
(MT 17:3) "E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele."
(LC 24:36) "E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco."
(1CO 15:40) "E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres."
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05. EVOLUÇÃO
"São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior
para outra mais elevada." (LE 114)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(GN 1:1) "NO princípio criou Deus os céus e a terra."
(DT 29:29) "As coisas encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus, porém as reveladas
nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras
desta lei."
(MT 10:26) "Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de revelar-se,
nem oculto que não haja de saber-se."
(MT 5:48) "Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus."
Obs: "Todos nós somos cidadãos operantes no universo." (Honório)
(JO 16:12) "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora."
(JO 16:13) "Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há
de vir."
(RM 13:10) "O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor."
(EF 5:14) "Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá."
(JO 4:23) "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem."
(2CO 5:17) "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo."
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06. LIVRE-ARBÍTRIO
"O homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria maquina." (LE
843)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(1CO 10:23) "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm; todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam."
(1CO 6:12) "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma."
(RM 13:11) "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono; porque
a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé."
(MT 20:4) "E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram."
(MT 7:24) "Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-loei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha;"
(JO 3:21) "Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam
manifestas, porque são feitas em Deus."
(MT 16:24) "Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renunciese a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me;"
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07. CAUSA E EFEITO
"Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição é o resultado da infração da lei." (LE 964)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(JO 5:29) "E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fizeram o mal
para a ressurreição da condenação."
(JO 5:14) "Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são; não peques
mais, para que não te suceda alguma coisa pior."
(2CO 5:10) "Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal."
(LC 6:44) "Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto; pois não se colhem figos
dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos."
(TG 3:12) "Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim
tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce."
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08. REENCARNAÇÃO
- "Consiste em admitir para o Espírito muitas existências sucessivas" (LE 171)
- "Para expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça?" (LE
167)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(JO 3:5) "Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus."
(MT 17:12) "Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que
quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do homem."
(MT 17:13) "Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista."
(MT 11:13) "Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João."
(MT 11:14) "E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir."
(HB 10:4) "Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados."
(HB 10:5) "Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, Mas corpo me
preparaste;"
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09. PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS
"São habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de
ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição." (LE 55)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(JO 14:2) "Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar."
(1CO 15:41) "Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas;
porque uma estrela difere em glória de outra estrela."
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10. IMORTALIDADE DA ALMA
- "A existência dos Espíritos não tem fim."
- "É tudo o que podemos, por agora, dizer." (LE 83)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(MT 28:7) "Ide pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os
mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho
dito."
(LC 8:54-55) "Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levantate, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou; e Jesus mandou que lhe dessem
de comer."
(MT 17:3) "E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele."
(JO 11:25) "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;"
(JO 6:47) "Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna."
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11. VIDA FUTURA
"O sentimento de uma existência melhor reside no foro intimo de todos os homens." "A vida futura implica a conservação da nossa individualidade, após a morte." (LE 959)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
(MT 13:43) "Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem
ouvidos para ouvir, ouça."
(JO 8:36) "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres."
(JO 18:36) "Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste
mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o
meu reino não é daqui."
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12. PLANO ESPIRITUAL
- "No instante da morte, a alma volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos, donde
se apartara momentaneamente." (LE 149)
- "Os espíritos estão por toda parte. Nem todos, porem, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados." (LE 87)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- (EF 4:10) "Aquele que desceu é também o mesmo que subiuacima de todos os céus, para
cumprir todas as coisas."
- (1PE 3:19) "No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão;"
- (LC 16:26) "E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os
que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá."
- (2CO 12:2) "Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao terceiro céu."
- (2CO 12:3) "E sei que o tal homem (se no corpo, se fora do corpo, não sei; Deus o sabe)"
- (2CO 12:4) "Foi arrebatado ao paraíso; e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar."
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13. MEDIUNIDADE
"Faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influencia dos
Espíritos é, por esse fato, médium." (LM, item 159 - cap XIV)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- (MT 16:17) "E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
to não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus."
- (MT 17:2) "E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas
vestes se tornaram brancas como a luz."
- (MT 17:3) "E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele."
- (LC 13:32) "E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, e
efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado."
- (AT 2:17) "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu Espírito derramarei sobre
toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão sonhos;"
- (DN 7:13) "Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do
céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele."
- (AP 1:10) "Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma
grande voz, como de trombeta,"
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14. INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS EM NOSSA VIDA
- "Influem muito mais do que imaginais. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem."
(LE 459)

"Tendes muito deles de continuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o
perceberdes." (LE 87)
REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- (MT 2:19) "Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José
no Egito,"
- (MT 2:20) "Dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel;
porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino."
- (MC 5:9 e 15) "E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o
meu nome, porque somos muitos. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o
que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram."
- (AT 16:18) "E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu."
- (AT 19:15) "Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei
quem é Paulo; mas vós quem sois?"
- (AT 19:16) "E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se
de todos, pôde mais do que eles; de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa."
- (TG 1:14) "Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência."
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15. AÇÃO DOS ESPÍRITOS NA NATUREZA
- "Deus não exerce ação direta sobre a matéria." (LE 536-b)
- "Os espíritos são uma das potencias da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução dos seus desígnios providenciais." (LE 87)

REFERÊNCIAS EVANGÉLICAS CORRELACIONADAS:
- (MT 8:26) "E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se,
repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança."
- (MT 17:20) "E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé; porque em verdade vos digo
que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para
acolá, e há de passar; e nada vos será impossível."
- (AT 12:7) "E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as
cadeias."
- (MC 4:39) "E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o
vento se aquietou, e houve grande bonança."
- (MC 4:41) "E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até
o vento e o mar lhe obedecem?"



