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É razoável que todos os homens procurem compreender a
substância dos atos que praticam nas atividades diárias.
Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do
mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é
imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição
pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei
de Deus que toda semeadura se desenvolva.
O bem semeia a vida, o mal semeia a morte.
O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional
para a Divindade, o segundo é a estagnação.

35 –SEMEADURA

“ Mas, tendo sido semeado, cresce ” –Jesus

Marcos, Capítulo 4:32
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Muitos Espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com
as mesmas recapitulações durante milênios.
A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada “morte no
pecado”. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e
caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável.
A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal
os enraíza ao solo ardente e árido das paixões ingratas.
Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade
suprema, representando a chave única suscetível de abrir
as portas sagradas do Infinito à alma ansiosa.
Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem
ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de
conformidade com as leis que regem a vida.
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Prece



Apresentações:

1. Nome
2. Estado
3. Instituição
4. Em uma palavra,                                                

O que venho buscar? 

Depois digitar no WhatsApp.
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EVANGELHO REDIVIVO

O que é ?

M



O Evangelho Redivivo é um programa, 

disponibilizado pela FEB aos Espíritas, 

como mais uma contribuição que valoriza a melhoria                                   

moral do ser humano. 

Mantendo o foco na figura ímpar de Jesus,                                               

Guia e Modelo da Humanidade terrestre.

Evangelho Redivivo
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Origem

[...] Por parte de vários amigos encarnados e desencarnados, 

inúmeras vezes manifestada por meio de mensagens mediúnicas, 

recebidas por diferentes médiuns, em diferentes localidades de 

estudar, à luz do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus codificados 

nos 27 livros do Novo Testamento.
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1977

1976

1978

1975

1970
1970 - A Federação Espírita do Rio Grande do Sul ( FERGS ) lança o 
estudo específico para crianças e jovens.USE – COMEÇAR PELO COMEÇO

1975 - A União das Sociedades Espíritas de São Paulo (USE) promove a 
campanha “ Começe pelo Começo ”COMEÇAR PELO COMEÇO

1976 - Tarefa de divulgação das Obras Básicas. 

1977 - FEB – Lança a Campanha Nacional de 
Evangelização Espírita Infantojuvenil . 

1978 - FERGS – Campanha de Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita 
nas Sociedades Federadas. 

1983

1983 - FEB –
Campanha Estudo
Sistematizado da 
Doutrina Espítita
( ESDE )
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2016-2017

2012

2007
2007 – União Espírita Mineira , Estudo Minucioso do Evangelho de Jesús 
EMEJ/ Miudinho.

2012 – FEB – Estudo Aprofundado da Dotrina Espírita EADEPELOCOMEÇO7

2016-2017 – FEB – Elaborada a proposta que 
passou a ser denominada EVANGELHO REDIVIVO.

2020

2020 – FEB Colegiado Redivivo Virtual 
4 Grupos – 200 participantes 

2021
2021 – FEB - Colegiado 
Redivivo Virtual 
6 Grupos – 300 participantes 

Bem-vindos ao Grupo n. 7 
07-02-2022
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O Evangelho Redivivo tem como finalidade estudar 
os 27 livros que se encontram codificados no Novo Testamento, 

de acordo com a formatação que se segue:

➢ LIVRO I: Introdução ao estudo de O Evangelho Redivivo;
➢ LIVRO II: Estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus;
➢ LIVRO III: Estudo interpretativo do Evangelho segundo Marcos;
➢ LIVRO IV: Estudo interpretativo do Evangelho segundo Lucas;
➢ LIVRO V:Estudo interpretativo do Evangelho segundo João;
➢ LIVRO VI: Estudo interpretativo de Atos dos apóstolos;
➢ LIVRO VII: Estudo interpretativo das Epístolas de Paulo de Tarso;
➢ LIVRO VIII: Estudo interpretativo das Epístolas de Tiago, Pedro, João e  

Judas Tadeu;
➢ LIVRO IX: Estudo interpretativo do Apocalipse de João. M
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“Chegamos à conclusão de que o Evangelho,
em sua expressão total, é um vasto caminho
ascensional, cujo fim não poderemos atingir,
legitimamente, sem conhecimento e
aplicação de todos os detalhes.
Muitos estudiosos presumem haver
alcançado o termo da lição do Mestre,
com uma simples leitura vagamente
raciocinada. Isso contudo, é erro Grave, (...)

A mensagem do Cristo precisa ser 
Conhecida, Meditada, Sentida e Vivida.”

Alcione - Parte segunda, 5º capítulo
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O Trabalho com o Cristo é 
sempre oportunidade valiosa!
Como você se sente perante                

este chamamento                              
para o Evangelho Redivivo?
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