
LIVRO I

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 

O EVANGELHO REDIVIVO



Leitura de Harmonização



FCX/EMMANUEL.

Pão Nosso, cap 99

COM ARDENTE AMOR 

“Mas, sobretudo, tende ardente caridade

uns para com os outros.” 
Pedro (I Pedro, 4:8)



Não basta a virtude apregoada em favor do

estabelecimento do Reino Divino entre as criaturas.

Problema excessivamente debatido – solução mais

demorada...

Ouçamos, individualmente, o aviso apostólico e enchamo-

nos de ardente caridade, uns para com os outros.

Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são

fases primárias do serviço.



Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo.

Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói

fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto.

Urge alcançarmos a substância, a essência...

Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes

para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para

com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo,

manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre

nos confiou para os ensinamentos de cada dia.



Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na

Terra, pode constituir patrimônio valioso; entretanto, se lhe falta

coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los,

no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em

máquina de calcular.



Emmanuel

Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o

amor fraterno, espontâneo, ardente e puro.

A caridade celeste não somente espalha benefícios.

Irradia também a divina luz.



Prece Inicial
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INDICADA EM O EVANGELHO REDIVIVO”



TEMA 6 

“EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

INDICADA EM O EVANGELHO REDIVIVO”

COM ARDENTE AMOR 

(Pão Nosso – lição 99)



1. Nome do Tema/Assunto

(Allan Kardec/Emmanuel)

5. Observação

(se necessário)

2. Discussão do Tema

(utilizando a dialética/ Allan 
Kardec)

Conhecer e Sentir a 
mensagem do 
Cristo/Emmanuel

3. Antítese do Tema/A. Kardec

Conhecer a mensagem do 
Cristo/Emmanuel

4. Síntese/Conclusão

Sentir e Vivenciar a mensagem 
do Cristo/Emmanuel



“Mas, sobretudo, tende ardente caridade

uns para com os outros.” 
I Pedro, 4:8

1. Nome do Tema/Assunto

(Allan Kardec/Emmanuel)

COM ARDENTE AMOR 

(Pão Nosso – lição 99)



A vida de Pedro se divide em duas etapas:

1.Seu encontro com Jesus até o evento da negação,

2.E se estende até a sua desencarnação. (Jo. 21:15-17)

“Pedro, tu me amas?” – “Apascenta minhas ovelhas ... 

➢ Pedro, irmão de André é muito lembrado

pelo episódio, anunciado por Jesus, de

que ele o negaria por três vezes

(Mateus. 26: 69 a 75).

➢ ESCREVEU 2 CARTAS: a 1ª com 5 cap.

e a 2ª com 3 cap.



➢PEDRO, de Roma, escreve sua 1ª CARTA aos pagãos convertidos

e espalhados (Diáspora) por cinco províncias, conforme registra no

inicio da carta, entre os anos 63-64.

1ª EPÍSTOLA DE PEDRO

➢ A 1ª carta (5 capítulos) é uma exortação à uma vida fraterna e

regrada/santificada, deixando de lado a malicia, o engano, o

fingimento e invejas e toda reclamação/murmuração ...



➢A finalidade da I Carta de Pedro é sustentar a fé dos irmãos em

meio às provações. A ideia central é incentivar a corajosa

perseverança nas tribulações, tendo o Cristo como modelo.

(Bíblia de Jerusalém)

➢PEDRO nos remete à obediência e resignação, num momento em

que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção

e perseguições ...

1ª EPÍSTOLA DE PEDRO



2. Discussão do Tema

(utilizando a dialética/ Allan Kardec)

Conhecer e Sentir a mensagem do 
Cristo/Emmanuel

“Mas, sobretudo, tende ardente

caridade uns para com 

os outros.” I Pedro, 4:8

Porque Pedro exorta seus 

irmãos ao MANDAMENTO 

MAIOR?



LE – 886: caridade e amor ao próximo

“Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus

a entendia?

BENEVOLÊNCIA para com todos

INDULGÊNCIA para as imperfeições dos outros

PERDÃO das ofensas.

“O único caminho que vos está aberto, para achardes

graça perante Ele, é o da prática sincera da lei de amor

e caridade. (ESE. Cp XVIII, item 9)



➢ Importantes lições para os dias atuais sobre O MAIOR

MANDAMENTO: “Amar Deus e ao próximo como a si mesmo.”

➢ ESE, cap XI; XII e XV - Mt 7:12 (Fazer aos outros ...); Mt

22:34-40 (O maior Mandamento); Lc 6:31 (fazei aos outros...)

➢ O convívio entre os gentios seja fraternal,

misericordioso e afável para que sejam honrados

pelas boas obras



➢Como vem sendo nosso comportamento hoje diante das

tarefas espiritas?

➢Como estamos enfrentando as vicissitudes da pandemia?

➢Como sentir o Cristo nesse momento de turbulência?



4. Síntese/Conclusão

Sentir e Vivenciar a 
mensagem do 

Cristo/Emmanuel

“Despertai, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos Espíritos vos

toque os corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação,

isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos

poucos os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede

verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais

da bondade de Deus, quando dela Ele vos dá tantas provas.

Lacordaire. ESE. Cap VII item 11 – Bem Aventurados os pobres de espirito





PÁG. 167 ...

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


