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Reflexão
Video Os 500 da Galileia



Prece



Palavras/interpretação



Tema -1 Cont.
1. Como preparo para o este estudo: Lemos, refletimos e associamos à tese
" O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional " :

✅ 1. Questões 100 a 113 - Escala Espírita;
✅ 2. Questões 114 a 125 - Progressão dos Espíritos

Quem teve um tempinho a mais, cruzou as informações encontradas com o foco
das questões 614 a 919 também de O livro dos Espíritos.

Foi um bom trabalho!😉🥰🌹❤️



“O Evangelho como um vasto 
caminho ascensional.” 



Dúvidas?



Terceira ordem :
10ª a 6ª Classe:

Segunda  ordem: 

5ª a   2ª Classe

Primeira   ordem:
1ª Classe – classe 
única



Jornada

Adelino Fontoura
FCX/Antologia dos Imortais



Jornada
Adelino Fontoura

Fui átomo, vibrando entre as forças do Espaço,

Devorando amplidões, em longa e ansiosa espera…
Partícula, pousei… Encarcerado, eu era
Infusório do mar em montões de sargaço.

Por séculos fui planta em movimento escasso,
Sofri no inverno rude e amei na primavera;
Depois, fui animal, e no instinto da fera
Achei a inteligência e avancei passo a passo…

Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas,
Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas,
A lutar e chorar para, então, compreendê-las!…

Agora, homem que sou, pelo Foro Divino,
Vivo de corpo em corpo a forjar o destino
Que me leve a transpor o clarão das estrelas!…

FCX/Adelino Fontoura – Antologia dos Imortais - FEB Editora.



Preparando – nos...



Evangelho Redivivo
Tema - 1 

Cont.



Renúncia – o livro:

“ (...) um livro de sentimento, para quem aprecie 
a experiência humana através do coração.”

FCX/EMMANUEL – Renúncia, prefácio, FEB Editora.



Renúncia - o contexto: 

Num espaço histórico deslocado dos demais livros da série,
retrata o período conturbado que envolveu a instalação do

Santo Ofício, a reforma protestante, as perseguições,
a Companhia de Jesus.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Of%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus


Renúncia - o contexto: 

O relato de mais uma das encarnações de Emmanuel,  agora como Padre Damiano, vigário da 
igreja de São Vicente, em Ávila, Espanha, além de dados históricos sobre fatos que marcaram a 

vida humana no século XVII.

Interpretação do texto bíblico versículo a versículo.....



Renúncia – a mensagem: 

—Não temas a prova de purificação Obedece ao Pai e toma Jesus por cireneu de
tôdas as horas.[...] A porta estreita, ainda e sempre, é o maravilhoso símbolo para a
divina iluminação. Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as

santificantes aspirações do espírito .
Alcíone para Pólux: Renúncia (FCX/Emmanuel) cap 1, primeira parte. “Sacrifícios do amor”



“A MENSAGEM DO CRISTO PRECISA SER CONHECIDA, MEDITADA, SENTIDA E 
VIVIDA.”

Francisco Cândido Xavier. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel . FEB, 2010. PT 2, cap. III.



Ação a ação... Verbo a verbo... 



CONHECER

“Conhecer é patrocinar a libertação de nós
mesmos, colocando-nos a caminho de
novos horizontes na vida. Corre-nos, pois,
o dever de estudar sempre, escolhendo o
melhor para que as nossas idéias e
exemplos reflitam as idéias e os exemplos
dos paladinos da luz.” (Xavier, F. C. Emmanuel,

Pensamento e Vida, Item 4)



MEDITAR

“Ante a exposição da verdade, não te esquives à
meditação sobre as luzes que recebes (...).

Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição
nos responderá com as suas graças.

Estejamos, pois, convencidos de que, prestando
atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o
Senhor, em retribuição à nossa boa-vontade, dar-nos-á
entendimento em tudo.” (Xavier, F. C. Emmanuel, Fonte
Viva Cap. 1)



SENTIR

“Renovai-vos pelo espírito no vosso modo de
sentir.” – Paulo. (Efésios, 4:23.).

Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do
Evangelho, e enxergarás o Propósito Divino da
Vida, atuando em todos os lugares” (Xavier, F. C.

Emmanuel, Fonte Viva, Item 67)



VIVER

“(...) afeiçoemo-nos ao Modelo Divino. Quando
o apóstolo nos declara – “aquele que diz
permanecer nele, deve também andar como ele
andou” –, deseja naturalmente dizer: “quem se
afirma seguidor de Jesus, decerto deverá imitar-
lhe a conduta, buscando viver na
exemplificação em que o Mestre viveu”.

(Xavier, F. C. Emmanuel, Fonte viva, Item 167)



Estas ações levam
a que conclusões na

organização do programa
Evangelho Redivivo?



“A MENSAGEM DO CRISTO PRECISA SER CONHECIDA, MEDITADA, SENTIDA E 
VIVIDA.”

Francisco Cândido Xavier. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel . FEB, 2010. PT 2, cap. III.



“Lá na Espanha – explicou a
jovem delicadamente –
líamos apenas um versículo
de cada vez e esse mesmo,
não raro, fornecia cabedal de
exame e iluminação para
outras noites de estudo.” -
Alcíone. (Xavier, F. C. Emmanuel,

Renúncia)



Com as palavras de Alcíone, definimos um programa de
estudo regular e sequencial dos livros que compõem o Novo
Testamento – do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse de
João – denominado O Evangelho Redivivo, cujo foco do estudo
é o próprio Cristo, o Messias ou Enviado de Deus, e, em
consequência, o seu Evangelho.

O EVANGELHO REDIVIVO



O EVANGELHO REDIVIVO

O programa O Evangelho Redivivo será estudado à luz da Doutrina
Espírita, em todo o seu contexto, utilizando fontes espíritas de
reconhecido valor, como as obras da Codificação Espírita e as de
autores encarnados e desencarnados que guardam sintonia com os
postulados do Evangelho de Jesus e das obras de Allan Kardec. Fontes
não espíritas também serão pesquisadas, mas somente as obras de
autoria de estudiosos de reconhecido saber no meio científico e
acadêmico serão citadas.



O EVANGELHO REDIVIVO

O Evangelho Redivivo chega em momento oportuno, em que
devastadora crise moral atinge a Humanidade terrestre, cujas
dimensões e consequências não sabemos aquilatar. Importa,
porém, lembrar que o planeta não se encontra à deriva nem
desgovernado. Ao contrário, Jesus Cristo, o Messias Divino e
diretor espiritual do orbe terrestre, permanece atuante: “quem
tem ouvidos para ouvir, ouça” (Mateus, 11:15).



O EVANGELHO REDIVIVO
O maior desafio enfrentado por todos nós, habitantes do Planeta, é,
sem dúvida, nos libertarmos das imperfeições morais e das ideologias
materialistas, que são disseminadas por toda parte. Chegamos a uma
encruzilhada existencial que, para ascendermos a planos superiores,
necessitamos resgatar os valores da moral e da ética. Neste sentido, o
Evangelho de Jesus é o código moral por excelência porque trata da
Lei de Amor, cujos preceitos orientam como deve a criatura humana
se conduzir no bem, em qualquer tempo, situação ou contexto. Não
tenhamos dúvidas: Jesus, o Governador do planeta Terra, será
conhecido e amado, por todos, cedo ou tarde.



O EVANGELHO REDIVIVO

O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de
nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou
desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que
não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um
filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e
sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência,
porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das
preocupações inferiores da Terra para os caminhos supremos dos páramos
espirituais.

XAVIER, F. C. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Q. 236. 



O EVANGELHO REDIVIVO

A missão de Jesus é encaminhar a Humanidade ao bem,
disponibilizando condições para que o ser humano evolua em
conhecimento e em moralidade. Ensina o Espiritismo: “Tendo
por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus,
somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse
pensamento. Foi por isso que Ele disse: “Toda planta que meu
Pai Celestial não plantou será arrancada”.

KARDEC, Allan. A gênese. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. 1. imp. Brasília: FEB, 2013, cap. 17, it. 26. 



O EVANGELHO REDIVIVO

Qualquer tentativa de expor de modo breve e completo a
identificação, o ministério e os ensinos de Jesus deve ser vista como
algo semelhante à tentativa de colocar o oceano dentro de uma xícara.
A grandeza de Jesus, sua subsequente vastíssima influência, e nosso
conhecimento relativamente exíguo de sua vida, ministério e ensinos,
de pronto nos colocam em um dilema, porquanto qualquer esforço
terá de ficar muito aquém [...]



O EVANGELHO REDIVIVO
Nos tempos atuais, há um movimento intelectual denominado
Jesus histórico que encanta a muitas pessoas. “Jesus histórico
refere-se a uma tentativa de reconstruções acadêmicas do
século I da figura de Jesus de Nazaré. Essas reconstruções são
baseadas em métodos históricos, incluindo a análise crítica dos
Evangelhos canônicos como a principal fonte para sua
biografia, juntamente com a consideração do contexto
histórico e cultural em que Jesus viveu.”

Jesus Histórico. https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_hist%C3%B3rico Acesso em 28/11/2018. 



O EVANGELHO REDIVIVO
Ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus
fez ou deixou de fazer, ou ainda, que a sua mensagem não
tenha sido suficientemente compreendida, importa destacar,
como ensina Emmanuel, que a vinda do Mestre Nazareno
entre nós marcou o início da “[...] era definitiva da maioridade
espiritual da Humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a
sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade
e do amor a todos os corações.

XAVIER, F. C. A caminho da luz. Pelo Espírito Emmanuel. 38. ed. 1. imp. Brasília: FEB, 2013. Cap. 12, it. A manjedoura. 



O EVANGELHO REDIVIVO
Que Jesus é o Divino Governador do Planeta não podemos
duvidar. O que fará Ele do mundo redimido ainda não
sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos
do general.
A Boa-Nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira
plataforma do Mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos
de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más
inclinações de governadores e governados de todos os tempos.

XAVIER, F. C. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 2. imp. Brasília: FEB, 2012. Cap. 174. 



O EVANGELHO REDIVIVO
Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de
nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos
próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que
ainda legislam para o nosso mundo consciencial.
Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo do
apostolado evangélico – Cristo libertando o homem das chagas
de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o
mundo.

XAVIER, F. C. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 2. imp. Brasília: FEB, 2012. Cap. 174. 



O EVANGELHO REDIVIVO

O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do
Salvador encontrará a vida nova.

O mais importante, contudo, é jamais se descurar da
finalidade precípua do estudo, ora manifestado no programa
O Evangelho Redivivo, que é a melhoria moral do ser humano.

XAVIER, F. C. Vinha de luz. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 2. imp. Brasília: FEB, 2012. Cap. 174. 





Como faremos?



Pauta para o próximo
estudo!



Caminho, verdade e vida:
Prefácio de Emmanuel

e....Tema - 2 



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


