
TEMA 6.1 – O CONVITE DE JESUS (Mt 11:28 a 30)



Harmonização
Atendemos ao convite para o Estudo do Evangelho Redivivo. 
Iniciamos a turma em 05-02-21.
Registramos a expectativa da turma 06, conforme segue:



“Diz o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei; e 

eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo.” — PAULO (Hebreus, 8.10)

Traduziremos o Evangelho

Em todas as línguas,

Em todas as culturas,

Exaltando-lhe a grandeza,

Destacando-lhe a sublimidade,

Semeando-lhe a poesia,

Comentando-lhe a verdade,

Livro Pão Nosso - 40. Em preparação

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TDivino/TR/TRP/Heb/Heb08.htm#V10


Interpretando-lhe as lições,

Impondo-nos ao raciocínio,

Aprimorando o coração

E reformando a inteligência,

Renovando leis,

Aperfeiçoando costumes

E aclarando caminhos…

Livro Pão Nosso - 40. Em preparação



Mas, virá o momento

Em que a Boa Nova

Deve ser impressa, em nós mesmos,

Nos refolhos da mente,

Nos recessos do peito,

Através das palavras e das ações.

Dos princípios e ideais,

Das aspirações e das esperanças,

Dos gestos e pensamentos.

Livro Pão Nosso - 40. Em preparação



Porque, em verdade,

Se o Céu nos permite espalhar-lhe

A Divina Mensagem no mundo,

Um dia, exigirá nos convertamos

Em traduções vivas do Evangelho na Terra.

Emmanuel

Livro Pão Nosso - 40. Em preparação
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EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA INDICADA EM O 
EVANGELHO REDIVIVO



O CONVITE DE JESUS (Mt 11:28 a 30)



“Vinde a mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso 
fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e 
encontrareis  descanso para vossas almas, pois o meu jugo é 

suave e o meu fardo é leve.” Mt 11:28 a 30



● Breve apresentação da metodologia contemplando:
○ método de estudo e interpretação de textos indicado por Allan 

Kardec; 
○ discussão e análise de ideias pelo método da dialética socrática; 
○ roteiro de estudo de textos evangélicos utilizados por Emmanuel.

● Formação de grupos para destacar preenchimento da tabela, pág. 
171 do livro O Evangelho Redivivo, livro I.

● Relatar em plenária as conclusões do exercício.
● Conclusão do estudo no grupo geral.

Roteiro do Estudo de hoje



1. Nome do Tema/ Assunto

(Allan Kardec e Emmanuel)

2. Discussão do Tema

(utilizando-se a dialética)

(Allan Kardec)

Conhecer e Sentir a Mensagem do Cristo (Emmanuel)

Ideias principais:

Ideias secundárias:

Palavras-chave:

Sentimentos suscitados:

3. Antítese do Tema

(Allan Kardec)

Conhecer a Mensagem do Cristo

(Emmanuel)

Ideia ou ideias que caracterizam a antítese:

4. Síntese/ Conclusão

(Allan Kardec)

Sentir e Vivenciar a Mensagem do Cristo

(Emmanuel)

5. Observações 

(Se necessário)

Tabela a ser preenchida pelos participantes
Metodologia proposta por Allan Kardec e Emmanuel



Orientações de Allan Kardec
Natureza cognitiva (racional), ainda que considere a intuição.

● Apresentação do tema: 15-20 min. para informações de natureza histórico-
cultural, alguma curiosidade ou um fato relevante; significado de palavras ou 
expressões, lugares, profissões, etc. Objetiva situar o texto no tempo e no espaço.

● Discussão da tese, tema ou ideia: 45-60 min. na base do referencial espírita, 
priorizando o método da dialética na análise do conteúdo e nas trocas de ideias. O 
facilitador deve ter habilidade para favorecer a participação de todos.

● Antítese ou ideias contrárias à tese: quando existirem, só serão citadas, sem 
discussões ou debates. Nota: O Evangelho Redivivo é estudar a mensagem de 
Jesus, à luz do entendimento espírita.

● Síntese, conclusão ou fechamento das ideias estudadas: 5-10 min. para 
fechamento do assunto pelo facilitador, de forma objetiva, alinhavando as ideias 
comentadas.

RELEMBRANDO O MÉTODO



Dialética Socrática

Maiêutica (parto de ideias)

● Dialética: arte do diálogo ou arte de debater, de persuadir ou de raciocinar. 
Arte e técnica de questionar e responder algo.

● Objetivo da dialética: chegar à verdade através da contraposição e 
reconciliação das ideias.

● É um método eficaz para aproximar as ideias individuais às ideias 
universais.

RELEMBRANDO O MÉTODO



Orientações de Emmanuel

A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.
Alcione (Renúncia, Emmanuel/Chico Xavier)

● Conhecer: Leitura da passagem evangélica. Contato com as informações 
que subsidiarão o encontro.

● Meditar: Análise racional ou cognitiva do texto. Localização das ideias 
principais e secundárias, de palavras-chave e no final, saber especificar 
qual é a mensagem do texto.

● Sentir: Análise emocional. São detectados sentimentos ou emoções 
despertados pela leitura e análise da mensagem.

● Viver: Introspecção da mensagem e mudança comportamental 
subsequente. É tarefa que caracteriza decisão individual.

RELEMBRANDO O MÉTODO



VAMOS AO EXERCÍCIO?

“Vinde a mim todos os que estais 
cansados sob o peso do vosso fardo e 
vos darei descanso. Tomai sobre vós o 

meu jugo e aprendei de mim, porque sou 
manso e humilde de coração, e 

encontrareis  descanso para vossas 
almas, pois o meu jugo é suave e o meu 

fardo é leve.” Mt 11:28 a 30



Em suma, é muito doce escutar o “vinde a mim…
Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?” 

(Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Fonte viva. FEB Editora. Cap. 5)



Hoje falamos sobre:
● O atendimento ao convite de Jesus;

● Nossos primeiros passos no Estudo Evangelho Redivivo;
● Relembramos o método;

● Vivenciamos o Convite de Jesus buscando trazer para nossa 
intimidade. 



● Como você pode atender o convite do Cristo a cada dia que se 
inicia?

● Que ações na sua rotina da manhã podem colaborar com essa 
consciência cristã?

● Quando você sente/sentirá que está atendendo ao convite do 
Cristo?

● Qual o significado na tua vida da aceitação desse convite?


