
A Mensagem Inclusiva
do Cristo

Organização: 
Miriam Masotti Dusi



Uma breve viagem
no tempo…
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Primeiros dias do ano 30…
De Jericó a Jerusalém – Diálogo com sacerdotes e pensadores

Galileu, que fazes na cidade?

Passo por Jerusalém, 
buscando a fundação do 

Reino de Deus!



Primeiros dias do ano 30…
De Jericó a Jerusalém – Diálogo com sacerdotes e pensadores

Reino de Deus? – E que 
pensas tu venha a ser isso?

Esse Reino é a obra divina 
no coração dos homens!



Primeiros dias do ano 30…

Obra divina em tuas mãos?
Com que contas para levar avante essa difícil empresa? 
Quais são os teus seguidores e companheiros?... Acaso 

terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido 
e ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos?

Meus companheiros hão de 
chegar de todos os lugares.



Primeiros dias do ano 30…

Sim, os ignorantes e os tolos estão toda parte da Terra. 
Certamente que esse representará o material de tua 

edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina 
e já viste alguma estátua perfeita modelada em 

fragmentos de lama?

Sacerdote, nenhum mármore existe 
mais puro e mais formoso do que o 
do sentimento, e nenhum cinzel é 

superior ao da boa vontade sincera. 



Primeiros dias do ano 30…

Conheces Roma ou Atenas?

Conheço o Amor e a 
Verdade. 

Tens ciência dos códigos da 
Corte Provincial e das leis 

do Templo?

Sei qual é a vontade de meu 
Pai que está nos céus.



Primeiros dias do ano 30…
No dia seguinte, nas circunvizinhanças de Cafarnaum, às
margens do Tiberíades, Jesus dirije-se a um grupo alegre
de pescadores.



Primeiros dias do ano 30…

Sede 
bem-vindo!

Simão e André, filhos de Jonas, 
venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela 

instituição de Seu Reino na Terra!



Primeiros dias do ano 30…

Senhor, 
seguiremos os teus 

passos. 

Quereis ser meus 
discípulos?

Jesus abraçou-os com imensa ternura e, 

acompanhado de ambos, se encaminharam 

para o centro de Cafarnaum. 



Recolho os impostos do 
povo, devidos a Herodes.

Que fazes tu, Levi?

Avistaram um funcionário culto, conhecido 

publicano da cidade.

Queres vir comigo para 
recolher os bens do Céu?

Senhor, estou pronto!...

Então, vamos.



Primeiros dias do ano 30…

Em seguida, dirigiram-se para a casa de Simão Pedro, onde
o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora
doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do
coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu
Reino.

Iniciou-se naquele 
instante a eterna união 

dos inseparáveis 
companheiros.



A mensagem
inclusiva do 

Cristo 
junto à sua

EQUIPE



Jesus os INCLUIU em 
seu coração e em sua 

tarefa.

Jesus CONFIOU em 
suas potencialidades, 

ciente de suas 
características e  

imperfeições.

EQUIPE

Mensagem INCLUSIVA do Cristo
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Mensagem INCLUSIVA do Cristo

Jesus VALORIZAVA o 
trabalho coletivo e o 

apoio mútuo.

Jesus VIVENCIAVA os 
ensinamentos e ensinava com 

tolerância e respeito às 
singularidades. 



Respeito às necessidades evolutivas

Afável e nobre, [Jesus] lecionou pelo exemplo, aplicando 
a metodologia compatível com o nível de entendimento e 

de consciência daqueles que O acompanharam. 
Joanna de Ângelis (Lições para a Felicidade)



Continuando nossa
viagem…
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A Multidão
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Diálogo de Levi com sofredores

Afinal, o novo Reino congregará 
todos os corações sinceros e de boa 
vontade, que desejem irmanar-se 

como filhos de Deus, mas que podeis 
fazer na situação em que vos 

encontrais? 

- Que poderás realizar, Lisandro, aleijado 
como és?! E tu, Áquila, não foste 

abandonado pela própria família, sob o 
peso de sérias acusações? E tu, Pafos? 

Acaso edificarias alguma coisa com as tuas 
atuais aflições?



Diálogo de Levi com Jesus

Que conseguiria o 
Evangelho do Reino, 
com esses aleijados 

e mendigos? [...] 
Não vejo, porém, 

como aceitar a 
contribuição desses 
desafortunados e 
vencidos que nos 

procuram.



No entanto, Levi, precisamos 
amar e aceitar a preciosa 

colaboração dos vencidos do 
mundo!... Se o Evangelho é a 
Boa Nova, como não há de 

ser a mensagem divina para 
eles, tristes e deserdados na 
imensa família humana? Os 

vencedores da Terra não 
necessitam de boas notícias. 

Nas derrotas da sorte, as 
criaturas ouvem mais alto a 

voz de Deus. [...]”

Diálogo de Jesus com Levi



Senhor, minhas 
observações partiram 
tão só do meu intenso 
desejo de apressar a 

supremacia do 
Evangelho entre os que 
governam o mundo!...  

Diálogo de Levi com Jesus



Quem governa o mundo é 
Deus e o amor não age com 

inquietação. [...] Levi, é 
necessário amemos 

intensamente os 
desafortunados do mundo. 

Suas almas são a terra 
fecundada pelo adubo das 

lágrimas e das esperanças mais 
ardentes, onde as sementes do 
Evangelho desabrocharão para 

a luz da vida.

Diálogo de Jesus com Levi



André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, 
cheios de sublimada emoção. 

Nesse ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro e todo o grupo se 
dirigiu, alegre, para um dos montes próximos.

Sermão da Montanha



As Bem-
Aventuranças

Bem-aventurados sois 
vós, quando vos 

injuriarem e 
perseguirem e, 

mentindo, disserem 
todo o mal contra vós 

por minha causa.

Exultai e alegrai-vos, 
porque é grande o 
vosso galardão nos 
céus; porque assim 

perseguiram os profetas 
que foram antes de vós.

Mateus 5:3-12

Bem aventurados...

os pobres de 
espírito

os que choram

os mansos

os que têm fome e 
sede de justiça

os misericordiosos

os limpos de 
coração

os pacificadores

os que sofrem 
perseguição por causa 

da justiça

Porque...

deles é o reino dos 
céus

eles serão 
consolados

eles herdarão a 
terra

eles serão fartos

eles alcançarão 
misericórdia

eles verão a Deus

eles serão chamados 
filhos de Deus

deles é o reino dos 
céus



“Sede vós pois perfeitos, 
como é perfeito o vosso 
Pai que está nos céus.”

Mateus 5:48

“Vós sois o sal da terra.”
Mateus 5:13

“Vós sois a luz do mundo.”
Mateus 5:14

SERMÃO DO MONTE

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/48+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/13+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/14+


SERMÃO DO MONTE

“Levi, meu coração se 
rejubila hoje contigo, 
porque são também 

bem-aventurados 
todos os que ouvem e 

compreendem a 
palavra de Deus!...

Após o término da explanação e saída do povo, Levi avistou os
três amigos que o haviam procurado, com expressão de júbilo.
Conversa com eles e reconhece o novo aprendizado.



A mensagem
inclusiva do 

Cristo 
junto à sua

HUMANIDADE



Jesus INCLUIU a 
multidão em seu 

coração, 
compreendendo suas 

singularidades e 
necessidades.

Jesus CONFIOU em 
suas potencialidades, 

ciente de suas 
imperfeições, 

renovando-lhes a 
esperança. 

HUMANIDADE

Mensagem INCLUSIVA do Cristo



Jesus COMUNICAVA-SE 
empaticamente, valorizando o 

diálogo e as experiências.

Jesus VALORIZAVA as ações 
coletivas e cooperativas.

Mensagem INCLUSIVA do Cristo

Jesus CONSIDERAVA os 
contextos e realidades 

específicas.

Jesus RECONHECIA a 
imortalidade do espírito e 

estimulava seu 
aperfeiçoamento.

Jesus ADAPTAVA seus ensinos, 
exemplificava, narrava 
parábolas e utilizava de 

diferentes metodologias para 
difundir a Boa Nova.

Jesus RELACIONAVA-SE com 
afeto e bondade.



Tolerância, Fraternidade e Auxílio recíproco

Os Seus [Jesus] eram sempre 
relacionamentos edificantes, 
nos quais o Bem mantinha 

predominância, 
impossibilitando a distensão dos 

prejuízos da maledicência, do 
ódio, dos rancores, dos ciúmes, 

das disputas insensatas.

Com Ele a convivência é aprendida, 
mediante o resultado do exercício da 
tolerância que leva à fraternidade, 
do auxílio recíproco dignificador da 

espécie humana.

Joanna de Ângelis (A Pedagogia de Jesus)



Algumas outras
passagens

inclusivas do 
Evangelho de 

Jesus



Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 

entendimento, e de todas as tuas forças; este é o 
primeiro mandamento.

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento 

maior do que estes. 
Marcos 12:30,31

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12/30,31+


Assim como o Pai me conhece a mim, também eu 
conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.

Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; 
também me convém agregar estas, e elas ouvirão a 

minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.
João 10:15,16

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/10/15,16+


Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, 
porque de tais é o reino de Deus. Lucas 18:16

As imagens utilizadas nesta apresentação são oriundas das redes sociais e google imagens em sites diversos, com a finalidade
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Aquele que de entre vós está sem pecado seja o 
primeiro que atire pedra contra ela.

João 8:7

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/7+


Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos 

maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do 
vosso Pai que está nos céus.

Mateus 5:44

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/44+


Parábola do Semeador (Mateus, 13)



Parábola  do Filho Pródigo (Lucas, 15)
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Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do 
alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão 

na casa. (Mateus 5:15)

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/15+


“Ide por todo o mundo, pregai 
o evangelho a TODA criatura.” Marcos 16:15

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/16/15+


Os Discípulos



Amigos

Diálogo de Jesus com Simão Pedro (após as Bodas de Canã)

“Tenho dado aos meus discípulos o título de 
amigos, por ser o maior de todos.”  (Boa Nova, p. 79)

“Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que 

faz o seu senhor; tenho-vos 
chamado amigos, porque vos 

revelei tudo quanto ouvi de 
meu Pai.” (João, Boa Nova, p. 80)



Oração de Jesus (Boa Nova, p. 174)

“ – Manifestei o teu nome aos amigos que me deste; eram
teus e Tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra
de sabedoria e amor. Todos eles sabem agora que tudo que
lhes dei provém de ti!
Nesse instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é
tua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque
está nos teus desígnios insondáveis, mas peço-te
particularmente por eles, pelos que me confiaste, tendo em
vista o esforço a que os obrigará o Evangelho, que ficará no
mundo sobre seus ombros generosos. Eu já não sou da
Terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam
unidos uns aos outros, como eu sou um contigo! [...]



Oração de Jesus (Boa Nova, p. 174)

[...] Junto deles, outros 
trabalhadores do Evangelho 

despertarão para a tua 
verdade. O futuro está cheio 
desses operários dignos do 

salário celeste. [...] Protege-
os a todos, Pai! Que todos 

recebam a tua benção, 
abrindo seus corações às 
claridades renovadoras! 



Quereis ser meus 
discípulos?

Ano de 2020



Ano de 2020

Senhor, seguiremos os 
teus passos. 

Senhor, estou pronto!...

Então, vamos.



“Ide e evangelizai a todas as gentes.”
Jesus 


