
LIVRO I

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 

O EVANGELHO REDIVIVO



Leitura de Harmonização



FCX/EMMANUEL.

Caminho, verdade e vida 

Cap. 22

QUE BUSCAIS?

“E Jesus, voltando-se e vendo 

que eles o seguiam, disse-

lhes: Que buscais?” — (JOÃO, 

capítulo 1, versículo 38.)



A vida em si é conjunto divino de experiências.

Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de

novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos,

entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de

constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para

Deus.

Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino

a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses

egoísticos.

Os templos de pedra estão cheios de promessas

injustificáveis e de votos absurdos.



Muitos devotos entendem encontrar na Divina Providência

uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros

se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar

problemas mesquinhos.

Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou.

A cruz do Calvário é símbolo vivo.

Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos

desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo

íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a

prisioneira de inferiores preocupações.



Emmanuel

Ninguém olvide a verdade de que o Cristo se

encontra no umbral de todos os templos religiosos

do mundo, perguntando, com interesse, aos que

entram:

“Que buscais?”



Prece Inicial



TEMA 7

OS ROMANCES HISTÓRICOS DO 

ESPÍRITO EMMANUEL



PÁG. 179 a 181

TEMA 7

OS ROMANCES HISTÓRICOS DO ESPÍRITO 

EMMANUEL

1. Há dois mil anos

2. Cinquenta anos depois

3. Ave Cristo

4. Renúncia

5. Paulo e Estevão

NOSSO  

ESTUDO



OS ROMANCES HISTÓRICOS 

DO ESPÍRITO EMMANUEL

Os cinco romances foram transmitidos pela

psicografia de Francisco Cândido Xavier e

fazem referência a diferentes reencarnações

do Espírito Emmanuel, numa trajetória

temporal que segue as primeiras etapas do

Cristianismo primitivo



Emmanuel nos relata a sua experiência pessoal com riqueza de

detalhes que caracteriza todos os seus livros, para que meditemos

sobre os “momentos” preciosos que nos sãos oferecidos

através da vida.



OS ROMANCES HISTÓRICOS 

DO ESPÍRITO EMMANUEL

Os cinco romances foram transmitidos pela

psicografia de Francisco Cândido Xavier e

fazem referência a diferentes reencarnações

do Espírito Emmanuel, numa trajetória

temporal que segue as primeiras etapas do

Cristianismo primitivo



1944

➢Emmanuel descreve a existência de Alcíone,

Espírito que passa por uma encarnação de

renúncias e dedicação a todos que a cercam.

➢Fornece dados históricos sobre fatos que

marcaram a vida humana no século XVII.

➢A história de Alcíone e Carlos, nos propõe farto

material para reflexões, aplicável à nossa

própria existência

➢ apresenta-se em nova roupagem encarnado

como Padre Damiano.



➢ Obra-prima dos romances de Emmanuel, Paulo e

Estêvão traz a história do orgulhoso e culto fariseu

Saulo de Tarso, mais tarde convertido no cristão Paulo

de Tarso, e de Estêvão (nascido Jeziel), morto por

apedrejamento, considerado o primeiro mártir do

Cristianismo.

➢ A intenção de Emmanuel é “recordar as lutas acerbas

e os ásperos testemunhos de um coração

extraordinário”

OS ROMANCES HISTÓRICOS 

DO ESPÍRITO EMMANUEL



➢ Relata o imenso amor de Paulo por Abigail (irmã de

Estêvão) e as diversas perseguições, enfermidades,

zombarias, desilusões, açoites e prisões que afligiam os

adeptos da nascente Doutrina Cristã.

➢ Uma história que nos faz compreender como o amor

apaga a multidão de faltas cometidas em cada

existência vivida.

OS ROMANCES HISTÓRICOS 

DO ESPÍRITO EMMANUEL



RODA DE 

CONVERSA

OS ROMANCES HISTÓRICOS 

DO ESPÍRITO EMMANUEL



Ninguém olvide a verdade de que o

Cristo se encontra no umbral de

todos os templos religiosos do

mundo, perguntando, com interesse,

aos que entram:

“Que buscais?”

CONHECER, MEDITAR, 

SENTIR E VIVENCIAR 
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O EVANGELHO DE MATEUS: 

CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
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