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Reflexão



Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um

pouco..

. 

168 – Na meditação
“E foram sós num barco para um lugar deserto.” —
(MARCOS, capítulo 6, versículo 32.)

Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer.
Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas
perturbações ambientes.
Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas.
Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuáríos,
influenciados por mil pessoas diversas.
Tens o coração atormentado.

É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem
necessidade de água fria.



Concentra-te, por alguns minutos, em companhia do Cristo, no
barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das
preocupações cotidianas...

Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas
úlceras.

Dar-te-á salutares alvitres.

Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio.
Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus
braços divinos farão o resto.

Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as

incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os
problemas inquietantes, as idéias inferiores



Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração
com Ele, a fim de agires, com êxito, no vale do serviço. Ele contigo, para
escalares, sem cansaço, a montanha da luz.

FXC/Emmanuel :  Cap 168 – Caminho, verdade e vida, FEB Editora



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

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



Os 500 da Galiléia,
O Evangelho e

Nós...Qual a conexão?



» 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.



Evangelho Redivivo
Foco metodológico? 



O Evangelho Redivivo: 
uma metodologia ativa

Dialética Socrática

Kardec: O método



Dialética Socrática

Maiêutica

Parturição de ideias



Dialogando com o texto:

1. O que diz o texto?

2. O que leio?

3. O que me diz o texto?

4. Como leio?



Como dialogar com o 
texto?

Perguntar:

o quê, como...?

Questionar:

para que... por quê?



Dialogando com o texto “ Nameditação”

1. Quais são as angústias contidas nas perturbações ambientes?

2. Como os sentimentos são influenciados? Por que?

3. Quais os requisitos para entrar no país de nós mesmos?

4. Como poderá o Cristo entrar no barco de nossos pensamentos?

5. Qual a reação daquele que tem o Cristo em seu barco interior?

6. É possível organizar o passo a passo que retrata o Cristo em nós?

7. Qual o resultado desta convivência?





Observar, comparar, julgar… esta a 
regra que constantemente segui.

AK in OP: A minha iniciação espírita,

Pg 234.Feb 

Observar...comparar...julgar...

Analisando para definir, 
concluir... aplicar

Kardec - o método



O Método:  Dinâmica e Agilidade  Mental



EM
Q

O texto

Frutos da vivência 

Aplicabilidade?

O que está escrito ?

O que leio ?

Como leio ?Inferências ?
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Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



Como faremos?



Pauta para o próximo
estudo!



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!



Reflexão




