
TEMA 2 - O EVANGELHO REDIVIVO



O ESSENCIAL/ Prefácio

“Amai-vos uns aos outros tal qual eu vos amei”.

O Senhor demonstrou que nos é possível, em matéria de vida e amor, 

elevação e paz, obter a condensação de grandes ensinamentos para a 

edificação do nosso mundo íntimo, com o máximo de reflexões num 

mínimo de tempo…”

Livro: O Essencial

FEB Editora

F.C.Xavier/ Emmanuel

CONVERSAR COM O TEXTO

O que leio? 

O que diz o texto?

Como leio?

Para quê leio?

Como me sinto?

O que me cabe?



40 – Em 
Preparação

Livro Pão Nosso
F.C.X / Emmanuel

Palavras que traduzem sua 
motivação para estudar o 

Evangelho Redivivo.

Construção Coletiva

do dia 04/02/21



“A MENSAGEM DO CRISTO PRECISA SER 
CONHECIDA, MEDITADA, SENTIDA E VIVIDA.”

O EVANGELHO 

REDIVIVO

RECAPITULANDO



Utilizando a construção coletiva do 

primeiro encontro da turma quanto às 

expectativas para o estudo do Evangelho 

Redivivo, identifique as palavras mais 

relacionadas com cada proposta de Alcíone, no 

livro Renúncia. 

CONHECER:

MEDITAR:

SENTIR:

VIVER:



ESTUDO DO TEMA 02

18-02-21 = 

2.1 Conceitos, Objetivos, Princípios Norteadores e Justificativas

2.1.1 Conceitos

2.1.2 Objetivos

2.1.3 Princípios Norteadores 

2.1.4 Justificativas

2.2 Organização e Método (se der tempo, senão fazemos 25-01)

2.2.1 Prioridade à Interpretação Espírita

25-02-21 =

2.2.2 Estudo e Ensino fundamentado na dialética

04-03-21 = 

2.2.3 Conhecer a Teoria

2.2.4 Entender o significado das palavras e expressões

2.2.5 Compreender o significado textual

2.2.6 Etapas organização medodológica proposta por Allan Kardec

2.2.7 Periodicidade dos estudos

2.2.8 Tempo destinado ao estudo em cada reunião

2.2.9 Avaliação

2.3 Bibliografia

2.3.1 Obras Espíritas



Preservar a simplicidade e 

a pureza originais 

do grande Código de Amor 

que o Cristo nos legou.

Pág28 L.E.R.1

Quais as 

dificuldades?



Na Rota do Evangelho

Recebei-nos em vossos corações… 

Paulo (IICoríntios, 7:2)
É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos.

Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do 

maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las 

a outrem com a autenticidade precisa.

Exatidão histórica. Citação escorreita. Lógica natural.

Linguagem limpa. Comentários edificantes. Ilustrações elevadas.

Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de 

vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade 

do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e 

sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se 

derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da 

humanidade.



Ainda assim,urge não esquecer que as instruções do 

Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos 

sentimentos, diligenciando amparar-nos a renovação 

interior para que nos ajustemos aos estatutos do Bem 

Eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da 

educação evangélica, é importante reflitamos no 

apontamento feliz do Apóstolo Paulo: 

“Recebei-nos em vossos corações...”

Pág30 L.E.R.1Qual a 

orientação?



Objetivos

Estudar o Evangelho de Jesus e demais livros do Novo Testamento
à luz da Doutrina Espírita.

Aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não no literal, 
extraindo o espírito da letra.

Manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos da sua mensagem 
evangélica, para aprendermos a exemplificá-la.

Esforçar-se para vivenciar os preceitos evangélicos como norma de conduta humana.



2.1.3 Princípios norteadores

Simplicidade e impessoalidade da mensagem

cristã, com foco na interpretação espírita.             

Examinai tudo e retende o bem - Paulo.

MELHORIA MORAL

2.1.4 Justificativas

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Jesus

O estudo e vivência do Evangelho são necessidades intrínsecas 

do ser humano que deseja impulsionar a sua evolução.

O momento atual, ainda que marcado por significativos desafios, 

se revela como o mais propício para atendermos o chamamento 

do Cristo.



INTERPRETAÇÃO DOS TEXTOS 

EVANGÉLICOS



É preciso muita atenção para não incorrermos 

no equívoco de interpretar as Escrituras Sagradas

por meio de uma leitura clássica, em geral impregnada

de teologias e práticas ritualísticas, espontaneamente

impostas, no dia a dia, pelos atavismos que ainda se 

mantém ativos em nosso subconsciente.





Interpretação 

espírita

CONHECER

MEDITAR

SENTIR
VIVER



JESUS, A PORTA.

KARDEC, A CHAVE.

LIVRO OPINIÃO ESPÍRITA
EMMANUEL






