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Com amor 
“E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da
perfeição..” - Paulo. ( Colossenses, 3:14.)

Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os
serviços da redenção de si mesmo.
Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com
desassombro sob tempestades.
O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos.



O trabalho constituir-se-á de lutas, de
sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de
testemunhos.
Toda a preparação é necessária, no
capítulo da resistência; entretanto, sobre
tudo isto é indispensável revestir-se nossa
alma de caridade, que é amor sublime.



A nobreza de caráter, a confiança, a
benevolência, a fé, a ciência, a penetração,
os dons e as possibilidades são fios
preciosos, mas o amor é o tear divino que os
entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição
espiritual.



A disciplina e a educação, a escola e a
cultura, o esforço e a obra, são flores e
frutos na árvore da vida, todavia, o amor
é a raiz eterna.
Mas, como amaremos no serviço diário?
Renovemo-nos no espírito do Senhor e
compreendamos os nossos semelhantes.

.



Auxiliemos em silêncio, entendendo
a situação de cada um, temperando
a bondade com a energia, e a
fraternidade com a justiça.
Ouçamos a sugestão do amor, a
cada passo, na senda evolutiva.



Quem ama, compreende; e quem
compreende, trabalha pelo mundo
melhor.

Emmanuel



Prece



Sua presença é muito bem vinda!!
O Evangelho Redivivo , Turma-1.

Apresente-se!
1. Nome
2. Centro Espírita/função
3. Cidade/Estado/País



“Pedra angular” ?





Preparando – nos...



Como discípulo, qual é o seu plano estratégico
de trabalho e aperfeiçoamento?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.4.5  e 4.5

4.4.5  A missão dos apóstolos / 4.5 Os Evangelistas. 
A escritura dos textos evangélicos



4.4.5   A missão dos apóstolos

• As instruções de Jesus
• Humberto de Campos – 10 tópicos

4.5 Os Evangelistas. A escritura dos textos evangélicos

• Registros em diferentes períodos
• O Plano Espiritual e a redação dos textos
• Marcos e Lucas – dados biográficos
Roda de conversa

Tema 4.4.5 e 4.5



Aplicando a maiêutica no
diálogo  com o texto .



O Evangelho Redivivo: 
uma metodologia ativa

Dialética Socrática

Kardec: O método



Como dialogar com o 
texto?

Perguntar o quê?

Questionar por quê?



Como Jesus preparou os apóstolos para a missão?

(...) o Mestre reuniu os doze em casa de Simão Pedro
e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao
grande apostolado. De conformidade com a narrativa
de Mateus, as recomendações iniciais do Messias
aclaravam as normas de ação que os discípulos
deviam seguir para as realizações que lhes competiam
concretizar.

FCX. Humberto de Campos .c.5 Boa Nova

A missão dos apóstolos 



Instruções de Jesus

O que diz Mateus  no capítulo 10 do evangelho a ele 
atribuído?

✓ A missão dos doze 10:1-16
✓ Os missionários serão perseguidos 10:17 -25
✓ Falar sem medo 10:26-33
✓ Jesus, causa de divisões 10:34-36
✓ Renunciar a si mesmo 10: 37-39
✓ Conclusão do discurso apostólico 10:40-42

✓ Mc 3:14-10; 16:19 ; 13:9-13; 4:22; 8:38; 9:37; 9:41
✓ Lc 9:1; 6:13-16; 9: 4-5/52-53; 9:26;12:51-53;10:16
✓ Jo 15;27; 16:1-4; 18:19-25; 12:44-45



Humberto de Campos – 10 tópicos
Qual a primeira recomendação de Jesus para o

caminho a percorrer?

1. Não buscar facilidades ou comodidades:

“Amados - não tomareis o caminho largo por onde anda tanta
gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores; buscareis a
estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos”.

O caminho largo X a estrada estreita



Humberto de Campos – 10 tópicos

Ante conflitos que atitude tomar?

2. Evitar discussões e desentendimentos:

Discussões lembram o costume de que povo?

“Também não penetrareis nos centros das discussões
estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que
nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos
corações com sincero esforço”.



Humberto de Campos – 10 tópicos

Diretamente, qual o propósito das pregações?

3. público alvo da pregação:

Definido o alvo, qual a sequência das ações?

“Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de
nosso Pai que se encontram em aflição e vo-
luntariamente desterradas de seu Divino Amor. Reuni
convosco todos os que se encontram de coração
angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o
Reino de Deus”.



Humberto de Campos – 10 tópicos

Qual o propósito do trabalho dos apóstolos?

4. Auxiliar a cura de enfermidades, da alma e do espírito:

Segundo Jesus, como deveriam desenvolver o trabalho?

“Trabalhai em curar os enfermos. Limpai os leprosos,
ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou
das desilusões ingratas do mundo, esclarecei todos os
Espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o
que de graça vos é concedido”.



Humberto de Campos – 10 tópicos

A ação a ser desenvolvida evidencia o quê?

5. Agir sempre com simplicidade, sem privilégios:

Esta simplicidade sem privilégios prescreve o quê?

“Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas porque o
Reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples.
Não ajunteis o supérfluo em alforjes [...] porque digno é o
operário do seu sustento”.



Personalidades controversas

"Também eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
minha Igreja(...)"                                                                      

Mateus 16:18

Bíblia de Jerusalém p.1733



Roda de conversa 





Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


