
LIVRO I

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 

O EVANGELHO REDIVIVO



Leitura de Harmonização



FCX/EMMANUEL.

Vinha de Luz, cap 13

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 Inicial



TEMA 5
“O Estudo do Evangelho e demais livros do Novo 

Testamento, à Luz da Doutrina Espírita”
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TEMA 5

“O ESTUDO DO EVANGELHO E DEMAIS LIVROS DO 

NOVO TESTAMENTO, À LUZ DA DOUTRINA 

ESPÍRITA”

5.4 – Saber manusear a Bíblia

5.4.1 – Divisões da Bíblia

5.4.2 – Bíblias de referência

5.4.3 – Abreviações

5.4.4 – Notas e referências cruzadas

5.4.5 – EXERCICIOS DE MANUSEIO

DA BIBLIA



A divisão dos capítulos em versículos aconteceu na metade do

século 16, pelo renomado tipógrafo e erudito francês, Robert

Estienne

5.4 – SABER MANUSEAR A BÍBLIA

➢ Os manuscritos das escrituras sagradas

apresentavam formatação de difícil leitura

➢ Texto corrido, sem espaços entre as

frases e sem pontuação.

➢ Ainda não havia a numeração dos

capítulos e dos versículos.

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho. V. 1, p. 3



5.4.1 – DIVISÕES DA BÍBLIA

➢ A Bíblia está dividida em duas grandes

partes: Antigo Testamento/AT (ou Velho

Testamento/VT) e Novo Testamento/NT.

➢ Os manuscritos bíblicos eram grafados em

letras maiúsculas

➢ Somente a partir do século VIII passaram a

ser escritos em “cursivo” ou letras

minúsculas.

PASTORINO, Carlos T. Sabedoria do evangelho. V. 1, p. 3



➢ nas epístolas de João - 2ª (13

versículos) e 3ª (15 versículos)

➢ na carta/epístola de Judas

Tadeu

(25 versículos)

A codificação EM CAPÍTULOS 

está ausente:

5.4.1 – DIVISÕES DA BÍBLIA



Referência

secundária
Referência

primária

Referências 

terciárias

5.4.2 – BÍBLIAS DE REFERÊNCIA



5.4.2 – BÍBLIAS DE REFERÊNCIA

No programa O Evangelho Redivivo utilizaremos os textos

da Bíblia de Jerusalém, revisada e ampliada, a partir das

edições de 1981: REFERÊNCIA PRIMÁRIA

A Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida,

edição revista e corrigida, com edições a partir de 1975:

REFERÊNCIA SECUNDÁRIA

Outras bíblias serão igualmente utilizadas como

REFERÊNCIAS TERCIÁRIAS.



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

➢ AT: (VT): Antigo (ou Velho) Testamento

➢ NT: Novo Testamento

As divisões da Bíblia podem ser 

escritas por extenso ou abreviadas



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

A referência de uma passagem bíblica, pode ser também escrita

por extenso ou de forma abreviada: REGRA GERAL

➢ nome do livro

➢ número do capítulo e o do versículo.

➢ Quando se faz citação por extenso, costuma-se colocar uma

vírgula depois do nome do livro e, após o capítulo, insere-se

dois pontos, registrando, em seguida, o versículo.

➢ Se há mais de um versículo, separa-os com um hífen.



5.4.3 – ABREVIAÇÕES NA BÍBLIA

» Juízes, 5:12 (escrito por extenso) ou Jz 5:12 ou Jz.5:12 (escritas

abreviadas).

➢ O nome do livro do Antigo Testamento é Juízes, 5 é o capítulo do

livro citado e 12 é o versículo.

» Marcos, 10:4 a 9 ; Mc10:4 a 9 ou Mc.10: 4 a 9 expressa:

Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 4 ao 9.

» 1 Pedro,4:8 ; 1Pe4:8 ou 1Pe.4:8 indica:

➢ Primeira Epístola ou Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Alguns

tradutores: arábico por caracteres romanos, assim: I Pedro, 4: ou

IPe.4:8.



5.4.4 – NOTAS E REFERÊNCIAS CRUZADAS

➢ NOTAS são breves explicações inseridas no rodapé do texto

bíblico, seguindo-se uma sequência alfabética.

➢ REFERÊNCIAS CRUZADAS são registradas à direita da

página, onde consta o capítulo e/ou versículos em estudo.

➢ As referências indicam que o assunto em estudo se encontra

repetido em outro livro do Antigo ou do Novo Testamento.

➢ Outro ponto importante: As notas de rodapé podem conter

também referências cruzadas.





5.4.4.1 - Exemplo de nota de rodapé 

contendo referência cruzada

Em Filipenses, 1:1 (ou Fl.1:1) temos este registro de

Paulo: “Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos

os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com seus

epíscopos e diáconos a, à graça e paz da paz de Deus

nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo!”.



Após as palavras “epíscopos” e “diáconos”

há, na Bíblia de Jerusalém, uma nota de

rodapé “a”, assim como referências cruzadas.

Na nota de rodapé “a” temos essa explicação:

Os “epíscopos” não são ainda “bispos”, mas

presbíteros ou “anciãos”, encarregados de

dirigir a comunidade ou de lhe dar assistência

(cf. Tito, 1:5+). Os “diáconos” são seus assistentes

(I Timóteo, 3:8 a 13; cf. Atos, 6:1 a 6).



O que chama atenção nesta nota de rodapé são

as referências cruzadas que se encontram

relacionadas depois das explicações, indicando que

o conceito de “epíscopos” se encontra também na

Epístola a Tito, 1:5.

E que o significado de “diáconos” pode ser visto,

igualmente, na Carta a Timóteo, 3:8 a 13 e em Atos

dos apóstolos, 6: 1 a 6.



5.4.4.2 Exemplo de referência cruzada

localizada na margem direita da página em

estudo

Em Lucas, 7:1 a 3 (ou Lc 7:1 a 3) consta: “Quando

acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas

palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião

tinha um servo a quem prezava e que estava doente,

à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe

alguns anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse

salvar o seu servo”.



No lado direito da página, em sua margem, são

citadas essas referências cruzadas: Mateus, 8:5 a

10 e 13 e João, 4:46 a 54.

Tais referências indicam que os evangelistas

Mateus e João também registraram o assunto

anotado por Lucas.
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TEMA 6

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA INDICADA EM O 

EVANGELHO REDIVIVO

(ROTEIRO DE ESTUDO)

6.1 - O CONVITE DE JESUS (MT, 11:28 A 30)

6.2 - JESUS ACALMA A TEMPESTADE (MC, 4:35 A 41)

6.3 - DEUS NÃO É DEUS DOS MORTOS (LC, 20:38 A 40)

6.4 - JESUS, LUZ DO MUNDO (JOÃO, 8:12)

PRÓXIMO 

ESTUDO



Prece Final


