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Sugestões para o Livro-2 do
Evangelho Redivivo ?



SUGESTÕES E SOLICITAÇÕES TURMA  I
INDIVIDUAL:
Incentivar a conexão do cotidiano às lições do Evangelho;
Solicitar que os participantes estudem os temas e preencham a Tabela  
L1:Tema 6.

GRUPO:
Apresentações com mais de 1 relator;
Apresentação de temas de forma individual;
Facilitadores envolverem maior número de participantes nos debates;
Cada grupo faz estudo de um tema, sem repetir mesmos tema em outro 
grupo;
Manter grupos atuais para os trabalhos;
Manter grupos de estudo pequenos;
Mudar equipes para melhor inteiração/Rodizio de grupos com 6 
participantes.

TEMPO:

Prazo maior para o cumprimento das 
tarefas;
Mais tempo nas salas temáticas;
Mais tempo para discussões em Roda de 
Conversa e Grande grupo;
Permanecer a duração do estudo com  
01h30min.



DIDÁTICA:
Apresentação de temas entre 2 grupos de Turmas diferentes;
Incluir nos slides a Tabela do Tema 6;
Informar com antecedência o assunto para o encontro; 
Otimizar a mediação do chat;
Vídeos como recurso de estudo prévio;
Estudo dirigido com tempo para estudo. Temas em blocos;
Após estudo convidar palestrantes espíritas;
Exemplificar de maneira mais prática, com história de autores espíritas (Irmão X, Néio Lúcio e outros);
Utilizar mais as obras de Emmanuel (O Evangelho por Emmanuel);
Utilizar ferramentas do Google e outras mídias;
Live com Severino Celestino como primeira aula do semestre;
Facilitadores continuarem a apresentar os Temas.  



✅ 1. Reflexão: 

✅ 2. Tema 1.1 : De volta ao livro-1

✅ 3. Bibliografia recomendada

✅ 4. O Evangelho de Mateus

✅5. Plano Geral

✅ 6. Roda de Conversa:

✅ 7. Reflexão para a semana



Reflexão



Vinha 
de
luz

Cap 174

FCX/Emmanuel - FEB Editora



A plataforma do Mestre
““Ele salvará seu povo dos pecados deles.” - (Mateus, 1:21.) 

Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava
que Jesus seria um comandante revolucionário,
como tantos outros, a desvelar-se por
reivindicações políticas, à custa da morte, do
suor e das lágrimas de muita gente...



Ainda hoje, vemos grupos compactos de
homens indisciplinados que,
administrando ou obedecendo, se
reportam ao Cristo, interpretando-o qual
se fora patrono de rebeliões individuais,
sedento de guerra civil.
Entretanto, do Evangelho não transparece
qualquer programa nesse sentido.



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.

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 de apostolado evangélico - Cristo
libertando o homem das chagas de si
mesmo, para que o homem limpo
consiga purificar o mundo.

.



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

Emmanuel



Prece



Reflexões: O significado do Evangelho para o
Espiritismo.?



O que é o Evangelho
Redivivo ?



O Evangelho Redivivo: 
uma metodologia ativa

Dialética Socrática

Kardec: O método



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



Qual o foco do Programa?



1. Nome do Tema/Assunto (Allan Kardec e Emmanuel)

2. Discussão do Tema (utilizando-se a dialética). 
(Allan Kardec)

Conhecer e Sentir a Mensagem do Cristo 
(Emmanuel)

Ideias principais:

Ideias secundárias:

Palavras-chave:

Sentimentos suscitados:

3. Antítese do Tema (Allan Kardec

Conhecer a Mensagem do Cristo
(Emmanuel)

Ideia ou ideias que caracterizam a antítese:

4. Síntese/Conclusão (Allan Kardec)

Sentir e Vivenciar a Mensagem do Cristo 
(Emmanuel)

5. Observações (se necessário)



Ideias principais: Informam a tese, o essencial do texto

Ideias secundárias: Reforçam a tese

Palavras chave: Síntese de frases e parágrafos

Sentimentos suscitados: Suas reações ante o texto

https://www.ppgia.pucpr.br/~paraiso/mineracaodeemocoes/recursos/emocoesENIAC2013.pdf



Qual a relação:
Evangelho Redivivo?

Texto Bíblico?
Espiritismo?



Bibliografia Básica :



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Jesus a porta, Kardec a chave?



1.1 Aspectos históricos e
culturais do Evangelho Segundo

Mateus

Prof. Severino Celestino Silva



O Evangelho de Mateus é o mais didático,
o mais completo e o mais judaico dos Evangelhos. 
O seu autor, Mateus tem os nomes de Matatyah,
Matanyah, em hebraico, com o diminutivo 
Matyah.
Em aramaico, o seu nome é Mati ou Matai ou 
Mateus  no grego e no latim. A igreja primitiva o 
identifica  como Levi, o publicano.



PLANO GERAL
O EVANGELHO DE MATEUS

DISCURSOS:

Sermão da Montanha (cap. 5-7)
Discurso Missionário (cap. 10)
7 Parábolas do Reino (cap. 13)
A vida comunitária (cap. 18)
Discurso apocalíptico (cap. 23-25)

RELATOS:

Infância e inicio ministério (cap. 1-4)
Os 10 milagres (cap. 8-9)
Convite aos discípulos (cap. 8,9)
Jesus é rejeitado ( cap.11-12)
Jesus é reconhecido (cap. 14-17)
Autoridade de Jesus (cap. 19-22)
Morte e ressurreição (cap. 26-28)



AS SETE PARÁBOLAS  SOBRE O REINO

1. Parábola da Rede
2. Parábola do Semeador
3. Parábola do Tesouro Perdido
4. Parábola da Pérola
5. Parábola do Trigo e do Joio
6. Parábola do Grão de Mostarda
7. Parábola do Fermento

MATEUS, CAP. 13



OS 10 MILAGRES MOSTRANDO A AUTORIDADE DE JESUS

MATEUS, CAP. 8-9

1. Cura de um leproso.
2. Cura do servo do Centurião.
3. Cura da sogra de Pedro.
4. Cura de um paralítico.
5. Cura de dois cegos.
6. Cura de um endaimoniado mudo.
7. Cura da mulher com fluxo de sangue.
8. Cura dos endaimoniados Gadarenos,
9. Ressureição da filha de Jairo.

(O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, FEB)



A certeza de Mateus a respeito 
de Jesus ser o Messias é 
característica  marcante 
nos registros do seu Evangelho. 
Tal ideia moldou o pensamento 
dos cristãos de todos os tempos.

.



[...]os principais profetas judeus que
anunciaram  a vinda do Cristo
ou Messias Divino:

» Isaías, 7:14: 
“Portanto o Senhor mesmo vos 
dará um sinal:  eis que uma virgem 
conceberá, e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel”

. 



Isaías, 9:6:
“Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus 
Forte, Pai Eterno, Príncipe da 
Paz”.



» Miqueias, 5:2:
“Mas tu, Belém Efrata, posto 
que pequena para estar entre os 
milhares de Judá, de ti é que me sairá
aquele que há de reinar em Israel, e 

cujas saídas são desde os tempos 
antigos, desde os dias da eternidade”.



» Zacarias, 9:9:

“Alegra-te muito, ó filha de Sião;
exulta, ó filha de Jerusalém; 
eis que vem a ti o teu rei; 
ele é justo e traz a salvação; 
ele é humilde e vem montado
sobre um jumento, sobre um 
jumentinho, filho de jumenta”.



Roda de conversa 







Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


