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Reflexão



O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento 
evolutivo na escala ascensional para a Divindade, o segundo é a estagnação. 

35 - Semeadura

“Mas, tendo sido semeado, cresce.” — Jesus. 
(MARCOS, capítulo 4, versículo 32.)

É razoável que todos os homens procurem compreender a
substância dos atos que praticam nas atividades diárias.

Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os
compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua
contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus
que toda semeadura se desenvolva.



A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraíza ao solo
ardente e árido das paixões ingratas.

Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a
chave única suscetível de abrir as portas sagradas do Infinito à alma ansiosa.

Muitos Espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra
com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura
prejudicial condicionou-os à chamada “morte no pecado”.

Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de
novo pela renovação da sementeira indesejável.



Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal,
tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que
regem a vida.



Prece







O que é? 

é



O Evangelho Redivivo é um programa
espírita despretensioso e modesto,

disponibilizado pela FEB ao espírita,
em geral, como mais uma contribuição
que valoriza a melhoria moral do ser

humano.

é



Origem? 

é



No início do atual século e milênio, a
Federação Espírita Brasileira (FEB)
disponibilizou ao Movimento Espírita o
Estudo Aprofundado da Doutrina
Espírita (EADE), com prioridade à
reflexão do aspecto de religiosidade do
Espiritismo

Origem



O EADE, bem aceito no Brasil e no
exterior, não arrefeceu ideia, por parte
de vários amigos encarnados e
desencarnados, – inúmeras vezes
manifestada por meio de mensagens
mediúnicas, recebidas por diferentes
médiuns, em diferentes localidades – de
estudar, à luz do Espiritismo, os
ensinamentos de Jesus codificados nos
27 livros do Novo Testamento.

Origem



Origem

Entre junho de 2016 e setembro de
2017, elaborada uma proposta do
programa – que passou a ser
denominado O Evangelho Redivivo –
por um colegiado constituído de doze
confrades espíritas, representantes da
FEB e das quatro comissões regionais
do Movimento de Unificação Espírita
do Brasil e, também, por alguns
consultores nacionais



Origem
2017 – UEM
2018 e 2019 - capacitações em várias casas 

espíritas, atendendo-se à formatação final do 
conteúdo programático de O Evangelho Redivivo:

Centros Espíritas:

34 Brasil 
11 Exterior

Hoje: Projeto Evangelho Redivivo Virtual

Coordenação Espiritual: Bittencourt Sampaio



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuelé



O Evangelho Redivivo tem como finalidade estudar os 27 livros
que se encontram codificados no Novo Testamento, de acordo com
a formatação que se segue:

➢ LIVRO I: Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo;

➢ LIVRO II: Estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus;

➢ LIVRO III: Estudo interpretativo do Evangelho segundo
Marcos;

➢ LIVRO IV: Estudo interpretativo do Evangelho segundo Lucas;

➢ LIVRO V: Estudo interpretativo do Evangelho segundo João;

➢ LIVRO VI: Estudo interpretativo de Atos dos apóstolos;

➢ LIVRO VII: Estudo interpretativo das Epístolas de Paulo de
Tarso;

➢ LIVRO VIII: Estudo interpretativo das Epístolas de Tiago,
Pedro, João e Judas Tadeu;

➢ LIVRO IX: Estudo interpretativo do Apocalipse de João.



Pauta para o próximo
estudo!



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


