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Caridade essencial
“E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos.
Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes; que andeis
nele.” - João. (II João, 6.)

Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre
a fonte divina das bênçãos do Senhor.
Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao
enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do
Reino Divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a
que foi chamado.



A voz compassiva e fraternal que ilumina o
espírito é irmã das mãos que alimentam o
corpo.
Assistência, medicação e ensinamento
constituem modalidades santas da caridade
generosa que executa os programas do bem.
São vestiduras diferentes de uma virtude
única. Conjugam-se e completam-se num
todo nobre e digno.



Ninguém pode assistir a outrem, com
eficiência, se não procurou a edificação de si
mesmo; ninguém medicará, com proveito, se
não adquiriu o espírito de boa-vontade para
com os que necessitam, e ninguém ensinará,
com segurança, se não possui a seu favor os
atos de amor ao próximo, no que se refira à
compreensão e ao auxílio fraternais



Em razão disso, as menores manifestações
de caridade, nascidas da sincera disposição
de servir com Jesus, são atividades sagradas
e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão
sempre sublimes luzes da fraternidade,
disseminando alegria, esperança, gratidão,

conforto e intercessões benditas.



.

Antes, porém, da caridade que se manifesta
exteriormente nos variados setores da vida,
pratiquemos a caridade essencial, sem o que
não poderemos efetuar a edificação e a
redenção de nós mesmos. Trata-se da
caridade de pensarmos, falarmos e agirmos,
segundo os ensinamentos do Divino Mestre,
no Evangelho.



É a caridade de vivermos verdadeiramente nEle para
que Ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito
grandes serviços externos, alcançar intercessões
valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de
pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de
supremo testemunho na fé, estaremos vazios e
desolados, na condição de mendigos de luz.

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





Grupos 
Exercícios de manuseio da Bíblia – Citações a serem:

localizadas e identificadas:
a)Mateus, 6:1 a 4 G1 e G5

b) Atos dos apóstolos, 9: 32 a 34 – G2 e G6
c) III João, 5 a 8 - G3 e G7

d) Salmos, 1: 1 a 4 – G 4



?





Preparando – nos...



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 6 – 6.4.1 

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA INDICADA 
EM O EVANGELHO REDIVIVO



6. Exercícios de aplicação da metodologia indicada em o evangelho redivivo

6.1 O Convite de Jesus

6.1.1 Roteiro de estudo

O facilitador

Troca de opiniões

Fechamento

Notas: Orientações de Kardec/Dialética Socrática/Emmanuel

Tabelas

6.2 – Jesus acalma a tempestade/Roteiro/Tabela

6.3 –Deus não é Deus dos mortos/Roteiro/Tabela

6.4 – Jesus, Luz do mundo /Roteiro/Tabela

Tema  6-6.4.1



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



6. Exercícios de aplicação da metodologia 
indicada em o evangelho redivivo

Qual o foco do convite de Jesus à Mateus ?

“Vinde a mim todos os que estais
cansados sob o peso do vosso fardo e vos
darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração, e encontrareis
descanso para vossas almas, pois o meu
jugo é suave e o meu fardo é leve”

(Mateus, 11:28 a 30).

Tese
Conhecer



O facilitador
Qual o script e o papel do facilitador?

▪ saber ouvir
▪ ponderar
▪ valorizar o outro
▪ manter situações de mão dupla que

promovam a relação fortalecida entre os
participantes, incluído o facilitador

▪ cultivar ambiente cativante e altamente
propício à construção do conhecimento de
forma segura, porque embasada na pesquisa,
no estudo sério, no debate fraterno e
agradável.

(Doc. AEE on-line . Portal  FEB)



Notas e Roteiro de
estudo

O Qual a proposta de roteiro de estudo do Ev. Redivivo?

1)O Método Kardequiano de estudo e análise de
textos[...] apresentação da tese/tema, discussão da
tese/assunto (dialética pro-priamente dita);
apresentação da antítese (se houver) e
síntese/conclusão.

2) Dialética socrática (discussão da tese/tema)

3) Orientações de Emmanuel: A mensagem do Cristo
precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.

4) A Doutrina Espirita – critérios para o fechamento

Disc da Tese
Meditar/

Sentir
Vivenciar





Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


