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SOIS A LUZ

Vós sois a luz do mundo.

Jesus (Mateus, 5:14).

Quando o Cristo designou os seus discípulos, como sendo a

luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na

Terra.

A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar

vidas, missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à

custa do combustível que lhe serve de base.



A chama da candeia gasta o óleo do pavio.

A iluminação elétrica consome a força da usina.

E a claridade, seja do Sol ou do candelabro, é sempre

mensagem de segurança e discernimento, reconforto

e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais

resplandece.



Se nos compenetramos, pois, da lição do

Cristo, interessados em acompanhá-lo, é

indispensável a nossa disposição de doar as

nossas forças na atividade incessante do bem,

para que a Boa-Nova brilhe na senda de

redenção para todos.

Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada

morta no santuário do Evangelho.



Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o

melhor de nós mesmos.

Sigamo-lo, auxiliando indistintamente.

Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições

sem proveito.

"Vós sois a luz do mundo" – exortou-nos o Mestre –, e

a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre,

ajuda e ilumina.

FXC/Emmanuel :  Cap 105 - Fonte Viva, FEB Editora



PRECE INICIAL



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

O EVANGELHO REDIVIVO

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



O que 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.



A Metodologia utilizada no processo 
de ensino-aprendizagem prioriza a:

1) Urgente necessidade da transformação 
moral do Espírito imortal;

2) Interpretação espírita das Escrituras 
Sagradas;

3) Atemporalidade e a Universalidade da 
mensagem do Cristo



OBJETIVOS



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, contextualizando os ensinamentos do
Cristo ao dia-a-dia da existência



Foco metodológico? 



» urgente necessidade da transformação moral
do Espírito imortal, segundo os preceitos da
mensagem cristã e das orientações espíritas;

» interpretação espírita das Escrituras Sagradas,
que tem o cuidado de extrapolar a linguagem
simbólica emque foram redigidas;

» utilização criteriosa dos aspectos históricos e
culturais dos textos neotestamentais, úteis à
compreensão da atemporalidade e da uni-
versalidade da mensagem do Cristo, o Messias
Divino;

» pesquisa bibliográfica de obras espíritas e não
espíritas de reconhecido valor, mas sem guardar
a pretensão de se realizar estudos religiosos
comparativos, destinados à Academia ou às
instituições especializadas.



Origem? 



No início do atual século e milênio, a Federação
Espírita Brasileira (FEB) disponibilizou ao Movimento
Espírita o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE).

Origem

EADE

Mensagens mediúnicas 
Estudar à luz do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus 

codificados nos 27 livros do Novo Testamento.



Origem

Entre junho de 2016 e setembro de 2017:

a) proposta do programa O Evangelho

Redivivo

b)Constituído colegiado 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:

Resultado: interesse e adesão dos Centros Espíritas:

34 Brasil 

11 Exterior

Hoje: Projeto Evangelho Redivivo Virtual

Coordenação Espiritual: Bittencourt Sampaio



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.





Evangelho Redivivo
Tema - 1 



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

O EVANGELHO REDIVIVO

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



[...] líamos 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. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o
termo da lição do Mestre, com uma simples leitura
vagamente raciocinada [...].

XAVIER, F. C. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 3 

O EVANGELHO REDIVIVO



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 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
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
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
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
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. 



Pauta para o próximo
estudo!



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


