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Aproveitamento
“Medita estas coisas; ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja
manifesto a todos..” - Paulo (I Timóteo, 4:15)

Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na
fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros.
Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão.

O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos,
azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando
situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e
de que há muitas esferas de serviço na casa de Nosso Pai.

,



Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas
verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas
importantes, mas aproveitá-la é essencial.
Muitos companheiros apregoam ensinamentos
valiosos, todavia, no fundo, estão sempre
inclinados a rudes conflitos, em face da menor
alfinetada no caminho da crença. Não toleram
pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm
verdadeiro jogo de máscara em todas as posições.



A palavra de Paulo, no entanto, é muito
clara.
A questão fundamental é de
aproveitamento.
Indubitável que a cultura doutrinária
representa conquista imprescindível ao
seguro ministério do bem;

.



contudo, é imperioso reconhecer que se o coração
do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a
caminho das zonas superiores da vida, é
indispensável se ocupe nas coisas sagradas do
espírito, não por vaidade, mas para que o seu
justo aproveitamento seja manifesto a todos.

Emmanuel
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Preparando – nos...



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 5 

O ESTUDO DO EVANGELHO E DEMAIS LIVROS DO 
NOVO TESTAMENTO, À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA



5. O estudo do evangelho e demais livros do
novo testamento, à luz da doutrina espírita
5.1 Critérios para o estudo do evangelho de
Jesus
5.1.1 Importância do estudo do evangelho
5.1.2 A finalidade do estudo do evangelho
5.1.3 Proposta de como estudar o evangelho
5.1.4 Conclusão

Tema  5 - 5.1.4



O estudo do evangelho e demais livros do NT, à 
luz da  doutrina espírita – 5.1  critérios-

Allan Kardec, ao relatar a realidade de
mundos superiores, afirmou: “[...] as relações,
sempre amistosas, entre os povos, jamais são
perturbadas pela ambição de subjugar o
vizinho, nem pela guerra, que é a sua
consequência. [...] A autoridade é sempre
respeitada, porque somente é conferida pelo
mérito e se exerce sempre com justiça. O homem
não procura elevar-se acima do homem, mas
acima de si mesmo, aperfeiçoando-se [...]”.

Livro – 1.  p 138

Tese
Conhecer



5.1.1 Importância do
estudo do evangelho O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais

sublime: a moral evangélico-cristã, que há de renovar o
mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; [...]
há de transformar a Terra, tornando-a morada de
Espíritos Superiores aos que hoje a habitam. É a Lei do
Progresso, à qual a Natureza está submetida, que se
cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se
utiliza para fazer com que a Humanidade avance.

O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os
Espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os
planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre
a luz do Espírito.

Disc da Tese
Meditar/

sentir

Livro – 1.  p 139



5.1.2 A finalidade do
estudo do evangelho O estudo do Evangelho de Jesus representa a bússola

que aponta para o norte da melhoria espiritual do
Espírito. O aperfeiçoamento moral e intelectual do
Espírito imortal é, pois, a razão para se estudar o
Evangelho.
Os círculos doutrinários do Cristianismo estão repletos
de aprendizes que não sabem atender a esse apelo.

Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a
mente com todas as inquietações inferiores, menos com
o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas
verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no
fundo, atuam em esfera distante do serviço justo.

Disc da Tese
Meditar/

sentir

Livro – 1.  p 140/141



5.1.3  Proposta de como 
estudar o evangelho “[...] O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia 

ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição 
teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, 
desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do 
Espírito”

A simplicidade do método,[...] é, na verdade, um desafio para nós, que 
ainda não aprendemos a perceber diretamente a essência dos ensinamentos 
do Cristo. Trata-se de aprendizado gradual, a ser ali mentado pela 
perseverança e pela humildade [...] no “colar de pérolas”, cada pérola 
representa um ensinamento, um “valor específico”[...]

[...] as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas 
da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, 
como instrumento do Pai

Disc. Tese
Meditar/

sentir

Livro – 1.  p 141/143



5.1.4  Conclusão

Síntese
Vivenciar

O programa O Evangelho Redivivo tem como 
proposta básica o estudo do Evangelho de Jesus, 
segundo os ensinamentos da Doutrina Espírita[...]

[...] é muito importante desenvolver o esforço de fugir 
das análises literais ou priorizar o conhecimento 
histórico, mas procurar extrair o espírito da letra 
como propõe o Espiritismo.

Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores 
sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns 
até irracionais, por falta da chave que nos faculte 
compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está 
completa no Espiritismo[...]

Livro – 1.  p 143/144







Grupos 
Exercitando a maiêutica em pequenos grupos:

a) Como utilizar a chave espírita, como orienta Kardec, na análise da mensagem do Cristo? - G1 e G3

b)Quais os critérios de estudo e interpretação espírita da mensagem do Cristo? - G2 e G4

c) O que posso sugerir para melhor utilizar a chave e os critérios espíritas na
interpretação da mensagem do Cristo? - G5 e G6





Pauta para o próximo
estudo!



Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


