LIVRO I
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE
O EVANGELHO REDIVIVO

Leitura de Harmonização

GUARDEMOS O ENSINO
“Ponde vós estas palavras em vossos
ouvidos.” - Jesus.
(Lucas, 9:44.)

FCX/EMMANUEL.

Vinha de Luz. Cap. 70

Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito
poucos são os que colocam a lição nos ouvidos.
Não se trata de registrar meros vocábulos e sim fixar
apontamentos que devem palpitar no livro do coração.
Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo
criador.
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, concentramse em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do
serviço justo.
A maioria não pretende ouvir o Senhor e, sim, falar ao
Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem
subordinado aos caprichos de cada um.

São alunos que procuram subverter a ordem escolar.
Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam
promessas que não podem cumprir.
Não estimam ensinamentos.
Formulam imposições.

E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo.
Os resultados não se fazem esperar.
O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão
chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as
realidades eternas.
Não poucos se revoltam, desencantados...
Não se queixem, contudo, senão de si mesmos.

“Ponde minhas palavras em vossos ouvidos”, disse
Jesus.
O próprio vento possui uma direção.
Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma
lição, ao acaso?
Emmanuel
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TEMA 5
“O Estudo do Evangelho e demais livros do Novo
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TEMA 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.
5.2 – Interpretação Espírita do Evangelho
e dos demais livros do Novo Testamento
5.3 – A Bíblia: Informações Básicas
5.4 – Saber manusear a Bíblia
PÁG. 138 ...

5.1 – CRITÉRIOS PARA O ESTUDO DO EVANGELHO DE
JESUS

Allan Kardec, sobre a realidade dos 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.
O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima
de si mesmo, aperfeiçoando-se [...]”.
O Evangelho segundo o espiritismo, cap. 03, item 10

5.1 – CRITÉRIOS PARA O ESTUDO DO EVANGELHO DE JESUS

1. Aperfeiçoar-se, moral e intelectualmente: o objetivo da sua
existência é o autoaperfeiçoamento contínuo

2. Dedicar mais interesse, mais fé às leituras evangélicas e meditálas
O Evangelho de Jesus é a ferramenta divina para
ascensão espiritual
O Evangelho segundo o espiritismo, cap. 13, item 12

5.1.1 – IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO EVANGELHO
Por que
devemos
estudar os
ensinamentos
de Jesus?

1. Jesus é o modelo supremo.
2. Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do Céu para a redenção
do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria
universais.
3. 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.

5.1.1 – IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO EVANGELHO
Por que devemos estudar
os ensinamentos Jesus?

O Evangelho de Jesus Cristo não deve ser entendido como mera
concepção religiosa ou subjugado às interpretações teológicas.
E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo
pode ser um cientista e um filósofo (...), mas estará sem leme e sem
roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da
experiência

A Doutrina Espírita
facilitará o meu
entendimento no
estudo do Evangelho
de Jesus?

Sim, por que é necessário estudar o Evangelho, mas à luz da
Doutrina Espírita, pois o Espiritismo é a chave para desvendar os
ensinos transmitidos por Jesus, como pontua Allan Kardec: “[...] O
Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com
facilidade”.
Emmanuel. O Consolador. Q 225

5.1.2 – A FINALIDADE DO ESTUDO DO EVANGELHO

E QUAL A
FINALIDADE
DESSE
ESTUDO?

5.1.2 – A FINALIDADE DO ESTUDO DO EVANGELHO
➢ A finalidade precípua de estudar o Evangelho é o ensejo de
vivenciá-lo, em pensamentos, palavras e ações.
➢ Somente pela vivência do Evangelho,
transformar em pessoas melhores.

poderemos

nos

➢ [...] Urge, contudo, que os espíritas sinceros, esclarecidos no
Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos
postulados doutrinários

5.1.2 – A FINALIDADE DO ESTUDO DO EVANGELHO
Os esclarecimentos Espíritas possibilitam a seus adeptos:
➢ a prática da fé raciocinada
➢ a amplitude de seus ensinos
➢ a clareza de suas argumentações
➢ a facilidade da sua propagação
➢ a imensa variedade dos assuntos que ilumina
➢ a explicação de fenômenos até então inexplicáveis

O estudo dos postulados evangélicos não se limita ao simples
conhecimento intelectual (...) extrapola este e, quando o Cristo
adentra à intimidade do ser, cria raízes de sabedoria e vida

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.

5.1.3 – PROPOSTA DE COMO ESTUDAR O EVANGELHO

E QUAL A
PROPOSTA ?
COMO ESTUDAR
O EVANGELHO?

➢A proposta do estudo do Evangelho de Jesus, à luz do
entendimento espírita, está pautada na simplicidade e no
desapego à literalidade: “[...]

5.1.3 – PROPOSTA DE COMO ESTUDAR O EVANGELHO
➢O estudo do Evangelho de Jesus não é algo recente na
Humanidade e nem sempre esteve limitado às organizações
religiosas
➢Em diferentes épocas estudiosos se debruçaram sobre os
textos das escrituras sagradas, utilizando diferentes métodos para
melhor compreendê-los
➢Nem sempre a metodologia selecionada teve boa aceitação porque
muitos dos estudos revelavam um certo grau de literalidade e
interpretação pessoal

5.1.3 – PROPOSTA DE COMO ESTUDAR O EVANGELHO
É, na verdade, um desafio para nós, que ainda não aprendemos a
perceber diretamente a essência dos ensinamentos do Cristo ...
(...) e, para saber colocá-los em prática, propomos
a utilização do método de aprendizagem ensinado
por Emmanuel, que, por sua vez, tem origem nas
antigas práticas interpretativas rabínicas, então
denominadas “colar de pérolas”.
Num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que, no
imenso conjunto de ensinamentos da Boa-Nova, cada conceito do
Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se à determinada
situação do Espírito, nas estradas da vida

“Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido
espiritual, não no literal, extraindo o espírito da letra,
analisando versículo a versículo ou um conjunto de
versículos.”
Livro 1 – Tema 2
item 2.1.2 - Objetivos

Teria, pois, o
Divino Mestre
transmitido
alguma lição,
ao acaso?

5.2 – A INTERPRETAÇÃO ESPIRITA DO EVANGELHO E DOS
DEMAIS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO
➢ Existem no mundo inúmeras interpretações da mensagem de
Jesus, a maioria subordinada às teologias das igrejas cristãs.

➢ Contudo, há estudiosos sérios que, enfatizam ora o aspecto
histórico-cultural (Jesus histórico), ora a análise espiritual da
mensagem, extrapolando as dimensões temporais e históricoculturais dos textos e as interpretações literais ou simbólicas.
O termo Jesus histórico refere-se a uma tentativa de reconstruções acadêmicas do
século I da figura de Jesus de Nazaré.
(Jesus Histórico: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_hist%C3%B3rico)

5.2 – A INTERPRETAÇÃO ESPIRITA DO EVANGELHO E DOS
DEMAIS LIVROS DO NOVO TESTAMENTO
➢As dificuldades interpretativas estão, justamente, nas inserções
dogmáticas ou práticas que valorizam a simbologia ou a tradição.
➢Com o Espiritismo, a proposta é a de realizar igualmente um
estudo metódico, sério, continuado, partindo-se do simples para o
complexo, porém mantendo o permanente cuidado de não
confundir o símbolo com o ensinamento essencial da
mensagem

5.2.1 – A CHAVE INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM DO CRISTO

5.2.1 – A CHAVE INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM DO CRISTO

➢ Os ensinamentos do Mestre, nos
princípios espíritas-cristãos,
constituem sistema renovador, indicação
de caminho, roteiro de ação, diretriz no
aperfeiçoamento de cada ser.
XAVIER, Francisco Cândido. Palavras de vida
eterna. Cap. 118

➢ O certo é que já adiamos por muito tempo a oportunidade
de conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do
Cristo.
FCX. Emmanuel. Renúncia

5.2.1 – A CHAVE INTERPRETAÇÃO DA MENSAGEM DO CRISTO

A chave espírita procura analisar a
mensagem do Cristo em espírito e em
verdade

Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de
explicar e desenvolver, e não no de juntar-lhe verdades
novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe,
faltando-lhe somente a chave para se apreender o
sentido de suas palavras.
KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 1, it. 28

5.2.2 – CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA
DA MENSAGEM DO CRISTO
➢ São bem simples e de fácil aplicação.
➢ Entretanto, pressupõem persistência em
exercitá-los por parte do aprendiz, a fim de que
ele desenvolva aprendizado mais sólido.

1.
2.
3.

Saber extrair o espírito da letra.
Situar a mensagem na forma atemporal e espacial.
Orientar-se por meio de um esquema que considere
informações básicas a respeito de aspectos históricos,
geográficos e culturais;

5.2.2 – CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA
DA MENSAGEM DO CRISTO

Em Mateus, 12:46 a 50, consta registro relacionado à mãe e aos irmãos de Jesus:
E, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo
falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te.
Porém Ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus
irmãos? E, estendendo a mão para seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus
irmãos; porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos Céus, este é meu
irmão, e irmã, e mãe.

Allan Kardec:
Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por
contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência
para com todos (...) O Senhor referia-se à precariedade dos laços de
sangue, estabelecendo a fórmula do amor

5.2.2 – CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA
DA MENSAGEM DO CRISTO

➢ Os ensinamentos de Jesus extrapolam o tempo e os locais por onde ele
passou divulgando a Boa-Nova.

➢ São orientações eternas, destinadas a toda a Humanidade
➢ Importante saber localizar o significado do texto e do contexto da
mensagem, a fim de extrair a lição que irá promover nossa transformação em
pessoas de bem
➢ abstrair das teorizações – em geral vinculadas a interpretações e/ou
interesses pessoais

5.2.2 – CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA
DA MENSAGEM DO CRISTO

O conhecimento dos fatos históricos e culturais, as posições
geográficas, os cargos e as práticas usuais de uma sociedade
podem auxiliar na interpretação do Evangelho
POSIÇÃO GEOGRÁFICA : “Descia um homem
(Lucas, 10:30).

de Jerusalém para Jericó [...].”

“Falou-lhes,

pois, Jesus outra vez,
dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas
terá a luz da vida” (João, 8:12)
PALAVRAS-CHAVES COM SIMBOLISMOS:

5.2.2 – CRITÉRIOS DE ESTUDO E INTERPRETAÇÃO ESPÍRITA
DA MENSAGEM DO CRISTO

POSIÇÃO GEOGRÁFICA :

“Descia um homem de
Jerusalém para Jericó [...].”
(Lucas, 10:30).

O programa O Evangelho Redivivo tem como proposta básica o
estudo do Evangelho de Jesus, segundo os ensinamentos da
Doutrina Espírita
Os textos do Novo Testamento são objeto de estudo do programa
O Evangelho Redivivo, que chegaram até nós e foram escritos em
grego (...) Há também referências ao Antigo Testamento
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.

RODA DE
CONVERSA

TEMA 5
PRÓXIMO
ESTUDO

“O ESTUDO DO EVANGELHO E DEMAIS LIVROS DO
NOVO TESTAMENTO, À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA”
5.3 – A BÍBLIA: INFORMAÇÕES BÁSICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PÁG. 153 - 162

Tipos de Bíblia
Cânon bíblico
Livros canônicos da Bíblia
Livro Apócrifos
Traduções
Impressões
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