






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.



“A mensagem do cristo precisa ser 
conhecida, meditada, sentida e vivida.”

O Evangelho 

Redivivo

Estuda e reflete, Pondera e auxilia
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Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição 
do Mestre, com uma simples leitura[...].

[...] liamos apenas um versículo de cada vez e
esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de
exame e iluminação para outras noites de
estudo.

Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em
sua expressão total, é um vasto caminho
ascensional, cujo fim não poderemos atingir,
legitimamente, sem conhecimento e aplicação
de todos os detalhes.
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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 Espirita 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 espiritas também serão pesquisadas, mas somente as
obras de autoria de estudiosos de reconhecido saber no meio
cientifico e acadêmico serão citadas.
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O Evangelho Redivivo chega em momento oportuno, em que
devastadora crise moral atinge a Humanidade terrestre, cujas
dimensões e consequências não sabemos aquilatar.

Importa, porem, 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). 
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625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido 
ao homem, para lhe servir de guia e modelo?

“Jesus.”

A.K.: [...] Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que 
ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de 
quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava.
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O maior desafio enfrentado por todos nós, habitantes do
Planeta, e ́, sem duvida, nos libertarmos das imperfeições morais
e das ideologias materialistas, que são disseminadas por toda
parte.

Jesus, o Governador do planeta Terra, será́ conhecido 
e amado, por todos, cedo ou tarde. 

resgatar os valores da moral e da ética.

Evangelho de Jesus e ́ o código moral por excelência 
porque trata da Lei de Amor
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O Evangelho Redivivo disponibiliza, de forma simples e 
despretensiosa, condições para nos transformarmos em 
pessoas melhores.

O Evangelho é o edifício da redenção das almas. 

Como tal, deveria ser procurada a lição 
de Jesus, não mais para qualquer 

exposição teórica, mas visando cada 
discípulo ao aperfeiçoamento de si 

mesmo...   

XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador, pelo 
Espírito Emmanuel. Q. 282.
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A missão de Jesus e ́ 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”. Mateus 15:13
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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 filosofo, com as mais elevadas
aquisições intelectuais, mas estará́ sem leme e sem roteiro no
instante da tempestade inevitável da provação e da experiência,
porque só́ o sentimento divino da FÉ́ pode arrebatar o homem das
preocupações inferiores da Terra para os caminhos supremos dos
paramos espirituais.

XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador, pelo 
Espírito Emmanuel. Q. 236.
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Porque estudar o Evangelho segundo 
as orientações espíritas?
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A doutrina Espírita atende à 
promessa do Cristo 

João, 14: 15 a 17

“Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse” 

João 14: 26

Paráclito
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“Jesus histórico refere-se a uma tentativa de reconstruções
acadêmicas do século I da figura de Jesus de Nazaré. Estas
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.”

A pesquisa sobre o Jesus histórico teve início no século XVIII e se
desenvolveu, até os nossos dias, em três ondas, preocupadas em
reconstruir os fatos históricos e a pessoa humana de Jesus, que
ficavam como que escondidos atrás das afirmações dogmáticas e de
fé das Igrejas.

..... uma vez que não penetram na essência dos ensinamentos de Jesus.
Não resta dúvida de que Jesus histórico é um estudo respeitável, e
muita luz tem lançado sobre certos pontos obscuros do Evangelho.
Mas não sejamos ingênuos, o Jesus histórico não é suficiente para o
propósito de nos transformarmos, efetivamente, em pessoas
melhores.

12



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

Obrigado!!!
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