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Reflexão



O Evangelho Segundo
o Espiritismo

Prefácio

KARDEC Allan - FEB Editora



Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos
Céus, qual imenso exército que se movimenta ao
receber as ordens do seu comando, espalham-se por
toda a superfície da Terra e, semelhantes a estrelas
cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos
aos cegos.



Eu vos digo, em verdade, que são chegados os
tempos em que todas as coisas devem ser
restabelecidas no seu verdadeiro sentido para
dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e
glorificar os justos.



As grandes vozes do Céu ressoam como sons de
trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam.
Homens, nós vos convidamos ao divino concerto.
Tomai da lira; que vossas vozes se unam e que,
num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de
um extremo a outro do Universo.



Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de
vós. Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do
fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que
está no Céu: “Senhor! Senhor!” e podereis entrar no
Reino dos céus.

O ESPÍRITO DE VERDADE

Nota – A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o
verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra; por isso foi colocada aqui como
prefácio. [Allan Kardec.]



Prece



Palavras/interpretação



Preparando – nos...



Tema - 2.
Pauta para o estudo do dia 26/08/2020: 1. ERV - Livro 1 , Tema – 2

Sugestão de leitura/pesquisa para a próxima reunião:

a ) FCX/Emmanuel - Caminho, Verdade e Vida Prefácio de Emmanuel;
b) KARDEC Allan – ESE: Prefácio; IX.7 A paciência
c) Refletir e buscar exercitar o diálogo textual:                                      😉🥰🌹❤️
💡Diálogo com o Espírito de Verdade?
💡Dor: qual o seu olhar?

📚📖 Bom trabalho para todos nós🎯



Dialogando com o texto:

1. O que diz o texto?

2. O que leio?

3. O que me diz o texto?

4. Como leio?



1. O que diz o texto:

O que são as virtudes dos Céus?

Qual o significado de são chegados os tempos?

Porque a analogia das vozes com instrumentos musicais?

O quê assegura a entrada no Reino dos Céus?  Quem o disse?



2. O que leio?

É uma mensagem de: socorro? alerta ? 

esperança?



3. O que me diz o texto?

É uma mensagem do Espírito

de Verdade?



4. Como leio?

É uma mensagem do próprio Cristo?



DOR
Exercitando o olhar:



A paciência
7. A dor é uma bênção que Deus envia a
seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando
sofrerdes; antes, bendizei de Deus Onipotente

que, pela dor, neste mundo, vos marcou para
a glória no Céu.

UM ESPÍRITO AMIGO. (LE HAVRE, 1862.)



Evangelho Redivivo
Tema - 2 



Conceitos, objetivos, 
Princípios norteadores 

e justificativas 



O programa intitulado O Evangelho Redivivo é uma pequena
contribuição à necessidade de melhoria moral do ser humano,
sobretudo no momento atual, denominado Era da transição
planetária, em que a Humanidade terrestre passa por grandes
desafios existenciais.

O EVANGELHO REDIVIVO

Os conceitos, os objetivos, os princípios norteadores, as justificativas, o
público a quem se destina, a organização, a metodologia, as
referências bibliográficas e o desenvolvimento do estudo estão, todos,
centrados em um só compromisso: preservar a simplicidade e a
pureza originais do grande Código de Amor que o Cristo nos legou.



O EVANGELHO REDIVIVO

[...] evitar interpretações pessoais e literais, tão ao gosto de algumas
escolas do pensamento cristão. A sugestão é extrair o espírito da
letra, como orienta a Doutrina Espírita, fazendo-o com simplicidade
e modéstia, evitando-se o academicismo vaidoso, a fim de que Jesus
chegue à intimidade do nosso ser e nos transforme para melhor.

CONCEITOS



O EVANGELHO REDIVIVO

1) Estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo
Testamento à luz da Doutrina Espírita.
2) Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não
no literal, extraindo o espírito da letra.
3) Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos da sua
mensagem evangélica, para aprendermos a exemplificá-la.
4) Esforçar-se para vivenciar os preceitos evangélicos como norma de
conduta humana.

OBJETIVOS



O EVANGELHO REDIVIVO

O estudo sequenciado do Evangelho, programa proposto
pela FEB, procura enfatizar a simplicidade e a
impessoalidade da mensagem cristã, com foco na
interpretação espírita porque, mais do que nunca, a
Humanidade precisa do Evangelho.

PRINCÍPIOS NORTEADORES



ORGANIZAÇÃO E     
MÉTODOS



O EVANGELHO REDIVIVO

Para fins do estudo de O Evangelho Redivivo, dois conceitos de método serão
considerados:

a) procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, seguindo um plano
predefinido;

b) processos ou etapas que apresentam organização, lógica e sistematização
relacionados a uma pesquisa, aprendizado ou investigação de um fato ou
ideia, entre outros.

ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS



O EVANGELHO REDIVIVO

Resumidamente, estabeleceremos no programa O Evangelho
Redivivo três pilares direcionados para a interpretação dos textos
evangélicos que devem, necessariamente, apresentar o tríplice
caráter metodológico: atemporal, universal e exclusivamente moral.

Outro aspecto da proposta metodológica básica de O Evangelho
Redivivo é ser informal, ainda que organizada e séria.

Importa assinalar que as análises dos textos sagrados devem
apresentar diferentes interpretações existentes.



O EVANGELHO REDIVIVO

O Espiritismo é considerado a chave para compreender e vivenciar a
mensagem de Jesus, que deve ser entendida no sentido espiritual e
atemporal.

PRIORIDADE À INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA

O estudo, a interpretação e a contextualização dos textos evangélicos
e dos demais livros do Novo Testamento estarão, necessariamente,
consubstanciados nas obras publicadas por Allan Kardec e, também,
nas de autores que guardam fidelidade com a Codificação Espírita.



Dialética
Socrática



O Evangelho Redivivo: 
uma metodologia ativa

Dialética Socrática

Kardec: O método



Dialética Socrática

Maiêutica

Parturição de ideias



O EVANGELHO REDIVIVO

A dialética foi ensinada por Sócrates (470 a.C.–399 a.C.) e divulgada
por Platão (428/427–348/347 a.C.)

Dialética é palavra originária do grego (dialektiké) que significa a arte
do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar. Consiste em
uma forma de filosofar que pretende chegar à verdade através da
contraposição e reconciliação das contradições.

ESTUDO E ENSINO FUNDAMENTADOS NA DIALÉTICA



O EVANGELHO REDIVIVO

O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem: a de
mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta
ciência [...]. Kardec

CONHECER A TEORIA

ENTENDER O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS E 
EXPRESSÕES

COMPREENDER O SIGNIFICADO TEXTUAL



O EVANGELHO REDIVIVO

a) Apresentação da tese, tema ou ideia
b) Discussão da tese, tema ou ideia
c) Antítese ou ideias contrárias à tese
d) Síntese, conclusão ou fechamento das ideias

ETAPAS DA ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA 
PROPOSTA POR KARDEC



O estudo do Evangelho: 
aprendendo com Kardec e 

Emmanuel



Tema - 2.

📚📖🎯

VIVER

Sentir

CONHECER
Conheço através
dos meus sentidos!

VIVERVIVER

Me abro para SENTIR  Jesus
através de cada ação que vivencio
no bom e no bem...
Seja um simples sorriso.



DOUTRINA ESPÍRITA É O  EVANGELHO REDIVIVOA DOUTRINA ESPÍRITA É O  EVANGELHO REDIVIVO

(...) num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no imenso
conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus
colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do Espírito, nas
estradas da vida.

(Xavier, F. C. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Prefácio)



Existem expressões no Evangelho que, à
maneira de flores a se salientarem num
ramo divino, devem ser retiradas do
conjunto para que nos deslumbremos
ante o seu brilho e perfume peculiares.
(Xavier, F. C. Emmanuel, Fonte Viva, cap 23)



“Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até
então, o método experimental; nunca elaborei
teorias preconcebidas; observava cuidadosamente,
comparava, deduzia consequências; dos efeitos
procurava remontar às causas, por dedução e pelo
encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por
válida uma explicação, senão quando resolvia
todas as dificuldades da questão. Foi assim que
procedi sempre em meus trabalhos anteriores,
desde a idade de 15 a 16 anos.” (Allan Kardec –
Obras Póstumas)



“Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, 
toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira 
conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se 

a um estudo sério e persuadir-se de que ele não 
pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido 
a brincar.” (Allan Kardec – O Livro dos Médiuns)



Tese/Tema

Antítese

Discussão da tese

Síntese/Conclusão



Tese/Tema

Um versículo, ou tema da escritura, será
apresentado inicialmente para análise geral,
abrangendo os possíveis contextos (“partindo-se do
conhecido para o desconhecido”): histórico,
geográfico, de linguagem, personagens, etc.

Antítese
Figura de linguagem caracterizada pela
aproximação de conceitos contrários, pelo
confronto de ideias opostas. Pode ser
encontrada em vários textos bíblicos.



Discussão da tese
Após a apresentação geral, os participantes são
convidados a se manifestarem, buscando enriquecer o
assunto com informações, fundamentadas nas
orientações espíritas ─ apoiadas nas obras de Kardec e
subsidiárias fieis à Doutrina.

Síntese/
Conclusão

É o Fechamento das ideias analisadas, segundo o
entendimento espírita, que deve ser conduzido de tal
forma que propicie aos participantes oportunidade de
reflexão da própria conduta moral, das escolhas
realizadas na existência, avaliando se estas guardam
ressonância com as lições do Cristo.



Conceito: “Na filosofia socrática, arte de mostrar ao
interlocutor, por meio de perguntas, as verdades do objeto
em questão.” (Dicionário Aurélio, Nova Edição, 1993)



Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e
te chamam.” — Ele lhes respondeu: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? (...)

Qual o homem, dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um
peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos
vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens
verdadeiros aos que lhos pedirem? (Mateus, 7:7 a 11.)

Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: “Bom Mestre, que bem devo fazer para
adquirir a vida eterna?” — Respondeu-lhe Jesus: “Por que me chamas bom? (...)

(Jesus)



1. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua
autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a Doutrina Espírita uma revelação, no sentido
teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do Alto? É absoluta ou
suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los
de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do
ensino dos Espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que
pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem?
Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é
mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos.

(Allan Kardec – A Gênese, Cap 1)



O EVANGELHO REDIVIVO

PERIODICIDADE DOS ESTUDOS

TEMPO DESTINADO AO ESTUDO EM CADA REUNIÃO

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



Espiritismo: O Evangelho Redivivo

“Diz-lhe Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao 
Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai”.

(João 14:6-7)



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

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





Como faremos?



“Nosso próximo estudo?” 



Pauta para o próximo
estudo!



1. Caminho, verdade e vida:
Prefácio de Emmanuel

2.Identificar o uso da maiêutica
nas propostas de Jesus e Kardec



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!



Por que sendo um só o Evangelho de Jesus, existem dele as mais
variadas interpretações?
O Evangelho é um só.
Apesar dos séculos que passaram sobre a palavra amorosa do Divino
Mestre, a sua lição atravessou todas as idades para nos felicitar com o
seu saber atualíssimo.

O EVANGELHO REDIVIVO

O grande código de amor do Cristianismo nada perdeu em seus valores, no que
se refere à sua primitiva pureza.
Mas, os homens, dentro dos labores inúteis da vaidade e, muitas vezes,
inspirados pelos seus interesses inferiores, quiseram, nos seus núcleos isolados,
talhar o Livro Eterno a seu talante.



Entretanto, o Evangelho é sempre o mesmo e somente na
atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades à
luz da lição consoladora do Espiritismo, o velário se vem
descerrando, e a palavra do Divino Mestre vem sendo
interpretada na sua primitiva pureza.

O EVANGELHO REDIVIVO

XAVIER, F. C. Fé e vida. Por diversos Espíritos. 1. ed. 2. imp. Brasília: FEB; São Paulo: CEU, 2015. Cap. 14 (mensagem de 
Emmanuel), p. 63. 


