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Não confundas
“Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido.”
Paulo. ( Romanos, 10:11.)

Em todos os círculos do Cristianismo há formas diversas
quanto à crença individual.
Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de
confiança; reformistas evangélicos que se limitam à fórmula
verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na
organização mediúnica.
,



É natural, portanto, a colheita de
desilusões.

Em todos os lugares, há sacerdotes que
não satisfazem, fórmulas verbalistas que
não atendem e médiuns que não
solucionam todas as necessidades.



Além disso, temos a considerar que toda crença cega,
distante do Cristo, pode redundar em séria
perturbação... Quase sempre, os devotos não pedem
algo mais que a satisfação egoística no culto comum,
no sentimento rudimentar de religiosidade, e, daí, os
desastres do coração.
O discípulo sincero, em todas as circunstâncias,
compreende a probabilidade de falência na
colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de
Jesus acima de tudo.



O Mestre não veio ao mundo
operar a exaltação do egoísmo
individual e, sim, traçar um roteiro
definitivo às criaturas, instituindo
trabalho edificante e revelando os
objetivos sublimes da vida.



Lembra sempre que a tua existência é jornada
para Deus.
Em que objeto centralizas a tua crença, meu
amigo?
Recorda que é necessário crer sinceramente
em Jesus e segui-Lo, para não sermos
confundidos.

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



?





Preparando – nos...



O seu plano estratégico de trabalho e
aperfeiçoamento pode ser compartilhado?



MEU PLANO ESTRATÉGICO

Para exercer o discipulado

Minha meta é:

O que vou 

observar para 

melhor

conhecer?

Como e o quê 

irei comparar 

para meditar 

nas estratégias?

Por que renovar 

meu modo de

sentir?

Que estratégias 

vou usar para 

vivenciar a Boa 

Nova?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.5  

4.5  Os Evangelistas. A escritura dos 
textos evangélicos



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  4.5



Aplicando a maiêutica no
diálogo  com o texto .



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



4.5 Os Evangelistas. A escritura
dos textos evangélicos

Em que períodos foram escritos os ensinamentos
do Cristo?

Os registros dos ensinamentos do Cristo foram
escritos em diferentes períodos.

Como explicar similitudes e diferenças nos textos
neotestamentais?

Há grande similitude entre os textos
neotestamentais, formando um conjunto sólido,
mas há diferenças quanto aos detalhes,
lembranças dos autores e suas percepções
relativas à mensagem do Cristo.



O Plano Espiritual e a redação dos
textos O que diz Emmanuel sobre a organização dos textos

dos evangelhos?

Nesse tempo, [...] os mensageiros do Cristo presidem à
redação dos textos definitivos [do Evangelho], com
vistas ao futuro, não somente junto aos após- tolos e
seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das
tradições. Os cristãos mais destacados trocam, entre si,
cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas.
São mensagens de fraternidade e de amor, que a
posteridade muita vez não pôde ou não quis
compreender.
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João Marcos 

Tese
Conhecer



João Marcos Que informações temos sobre Marcos?

DAVIS – Novo Dicionário da Bíblia – p.783-784

• Marcos é sobrenome

(Atos 12:12,25; 15:17)

• O nome é João (Atos 13:5 e 13)

• Era primo de Barnabé
(Colossenses, 4:10)

• Acompanhou Barnabé e Paulo,

desde Jerusalém a Antioquia

da Síria (Atos, 12:25)

• Barnabé e Marcos foram para Chipre

• Reencontra Paulo em Roma 10

anos depois

Tese
Conhecer



João Marcos Que informações temos do Evangelho segundo
Marcos?

DAVIS – Novo Dicionário da Bíblia – p.783-784

• É o menor dos evangelhos

(678 versículos)

• Considerado a copilação mais antiga,

embora herdeiro de fontes orais

• Texto (quase todo) contido em Mateus e
Lucas

• Intérprete/tradutor das ideias de Pedro

• Seu público gentios recém covertidos

• Escrito em Roma em torno de 64/68 d.C.

• Nada traz sobre a infância de Jesus
Tese

Conhecer



O que traz o texto do Evangelho segundo Marcos?João Marcos • Inicia com o Batismo de Jesus

• Relata viagens, curas, milagres, crucificação

• Sucinto no episódio da ressurreição

Exclusivo do Evangelho Segundo Marcos:

• Família considera Jesus fora de si (Mc 3:20-21)

• Parábola da semente que cresce por si mesma
(Mc 4:26 a 29)

• Cura do surdo mudo (Mc 7:31 a 37)

• Cura gradual do cego em Betsaida (Mc 8:22 a
26)

• Exortação à vigilância dos servos (Mc 13:33 a 37)

• O Jovem que fugiu nu (Mc 14:51 a 52)

• Controversos sinais da fé (Mc 16:17 a 18)

Disc. Tese
Meditar



João Marcos 

O

O Jesus  que Marcos  revela é um Jesus
que age no mundo, transformando-o
através de ações sobre os indivíduos,
grupos e coletividades.

As curas do corpo são realizadas com vistas
à alma, lembrando que não há transformação
sem esforço, nem edificação no bem sem
perseverança. Síntese

Vivenciar

Que reflexões levar?



Tese
Conhecer



O que os Espíritos dizem sobre Lucas?

“Lucas, recém convertido por Paulo, residiu em
Cesareia, no lar do diácono Filipe, de quem,
emocionado, escutou a narrativa oral dos
acontecimentos, bem como, em Jerusalém, ouviu os
mesmos feitos contados por Tiago Menor.

Erudito, nascido em Antioquia, de cultura helênica,
é o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e
palavras de Jesus”

FRANCO, Divaldo Pereira. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Primícias do Reino.
Posfácio, p. 220. Leal. 2019

Lucas



Lucas Que informações temos sobre Lucas ?

• Um judeu- grego, médico,

de Antioquia (Síria hoje )

• Trata-se de alguém de boa educação

familiarizado com as regras da exegese

judaica

• Notável conhecimento da septuaginta

• Responsável por 27% de todo Novo Testamento

• Foi companheiro de Paulo em

grande parte do seu ministério

(Citações de Atos 16:10-17; 20:5-6; 21:17-18;

27:1-8 e 28:16).

• Lucas, o médico amado” Paulo de

Tarso (Colossenses, 4:14)

Tese
Conhecer



Lucas Que informações temos do Evangelho segundo
Lucas?

• Entre os sinóticos é o último e o

o maior (1.151 versículos)

• É o evangelho com maior quantidade de

material exclusivo

• Evangelho escrito com as recordações de
Maria

(Projeto de Paulo)

• Escrito provavelmente durante as viagens

• Fruto de verdadeira pesquisa de campo

• Viés histórico e jornalísticoTese
Conhecer



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas • Grafado em grego cuidadoso e elegante

• Revela esforço significativo na pesquisa dos
fatos, da vida e ensinos de Jesus

• Informações reunidas por outros

• Genealogia de Jesus a partir de Adão (Gênesis)

• Único canônico com informações da infância de
Jesus

• Maior quantidade de material exclusivo sobre:
Narrativas da infância

• Ensinos e fatos da vida de Jesus

• Parábolas

• Encontros com pessoas e curas

• Narrativa pessoal do período vivido por Jesus

Disc. Tese
Meditar



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas • Parábolas exclusivas:

• Parábola do Bom Samaritano (Lc 10;30 a 37)

• Parábola do Rico Agricultor (Lc 12:16 a 21)

• Parábola da Figueira estéril (Lc 13:6 a 9)

• Parábola da Grande Ceia (Lc 14:15 a 24)

• Parábola da Moeda Perdida (Lc 15:8 a 10)

• Parábola dos dois filhos ou do filho pródigo

Lc 15:11 a 32)

• Parábola do Administrador Infiel (Lc 16:1 a 10)

• Parábola do Juiz Iníquo e a Viúva (Lc 18:1 a 8)

• Parábola do Fariseu e do Publicano (Lc 18:9 a 14)

• Parábola de Lázaro e o Homem Rico (Lc 16:19 a 31)

Disc. Tese
Meditar



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas
• Ensinos e fatos da vida de Jesus

• A quem muito foi dado, muito será exigido

(Lc 12:48)

• Os quatro ais (Lc 6:24 a 26)

• Bem aventuranças de Jesus aos discípulos 

(Lc 10:23 e 24)

• Quem pode se dizer feliz (Lc 11:27 e 28)

• Três da sete palavras proferidas na cruz 

(Lc 23:34;43 e 46)

• A ascensão de Jesus (Lc 34:51 a 53)
Disc. Tese
Meditar



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas
• Curas

• Ressurreição do jovem de Naim ( Lc 7:11 a 17)

• Cura da mulher encurvada  no sábado

(Lc 13:10 a 17)

• Cura de um hidrópico no sábado (Lc 14:1 a 6)

• Cura dos dez leprosos ( Lc 17:12 a 19)

• Cura da orelha do servo cortada (Lc 22:49 a 51)

Disc. Tese
Meditar



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas

• Encontros de Jesus com Pessoas   

• Jesus na pescaria com Pedro (Lc 5:3 a 10)

• Jesus e os 70 da Galiléia (Lc 10:1 a 12)

• Jesus na casa de Zaqueu (Lc 19:1 a 10)

• Jesus na presença de Herodes (Lc 23:7 a 12)

• Jesus com os dois discípulos na estrada de 
Emaús ( Lc 24:13 a 35)

• Jesus com Marta e Maria (Lc 10:38 a 42)                  Disc. Tese
Meditar



O que traz o texto do Evangelho segundo Lucas?Lucas • Narrativas da infância

• Nascimento de João Batista (Lc 1:5 a 25; 57 a 80)

• O anúncio feito pelo anjo à Maria sobre o
nascimento de Jesus (Lc 1:26 a 38)

• A visita de Maria a Isabel (Lc 1:39 a 45)

• A viagem de José, Maria grávida da Galiléia
para Belém (Lc 2:1 a 6)

• O nascimento na estrebaria (Lc 2:7)

• A visita dos pastores (Lc 2:15 a 20)

• A circuncisão de Jesus e sua apresentação no
templo de Jerusalém (Lc 2:21 a 40)

• Jesus aos 12 anos no templo de Jerusalém
perante os doutores (Lc 2>41 a 51)

Disc. Tese
Meditar



Lucas 

O

“Lucas, recolhendo as flores do Evangelho,
que cresceram no solo dos corações 
daqueles que viveram e conviveram
com o Mestre, soube legar à posteridade
esse grupo eterno de poema de
luzes e consolações, pleno de ações
transformadoras!”

O Evangelho por Emmanuel: Lucas p.26

Síntese
Vivenciar

Que reflexões levar?



Lucas 

O

“ O  Evangelho segundo Lucas:
O mais  belo livro  jamais
escrito”

Ernest Renan - 1823-1892 

Síntese
Vivenciar

Que reflexões levar?



Lucas 

O

“As histórias de Lucas são baseadas 
em fatos de pecadores reabilitados.
Samaritanos,  publicanos, centuriões, 
mulheres perdidas, pagãos e todos os 
desprezados pelo  farisaísmo constituem 
a sua melhor clientela.”

Prof. Severino Celestino
Síntese

Vivenciar

Que reflexões levar?





Das personalidades 
apostólicas com 
qual, ou  com quais, 
você se associa 
mais? Por quê?



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


