
TEMA 2 – O EVANGELHO REDIVIVO

2.1 Conceitos, objetivos, princípios
norteadores e justificativas
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Plataforma do Mestre

“Ele salvará seu povo dos pecados deles.” 
(Mateus, 1:21)

Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um
comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelarse por
reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita
gente.

Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens
indisciplinados que, administrando ou obedecendo,
se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora
patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra
civil.



Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse
sentido.
Que Jesus é o Divino Governador do Planeta não podemos duvidar. O que
fará Ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao
soldado humílimo são defesos os planos do General.

A Boa Nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira plataforma
do Mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos
hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e
governados de todos os tempos.

Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos
de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de
nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do
orgulho que ainda legislam para o nosso mundo
consciencial.



Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de
apostolado evangélico Cristo libertando o homem das chagas de si
mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino
individual que puder aceitar o serviço liberatório
do Salvador encontrará a vida nova.
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Conceito Os estudos estão, todos, centrados em
um só compromisso: preservar a
simplicidade e a pureza originais do
grande Código de Amor que o Cristo nos
legou.

A sugestão é extrair o espírito da letra, como
orienta a Doutrina Espírita, fazendo-o com
simplicidade e modéstia, evitando-se o
academicismo vaidoso, a fim de que Jesus
chegue à intimidade do nosso ser e nos
transforme para melhor.



“Por que sendo um só o Evangelho de Jesus, 
existem dele as mais variadas interpretações? ” 

Conhecida

Meditada

Sentida

Vivida

Conhecida



OBJETIVOS

A sugestão é extrair o espírito da letra, como orienta a 
Doutrina Espírita, fazendo-o com simplicidade e modéstia, 

evitando-se o academicismo vaidoso, a fim de que Jesus 
chegue à intimidade do nosso ser e nos transforme para 

melhor.



Como extrair o espírito da letra ?



Na rota do Evangelho
Recebei-nos em vossos corações... Paulo (II Coríntios, 

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 

autenticidade precisa.

Exatidão histórica. 

Citação escorreita. 

Lógica natural. 

Linguagem limpa. 

Comentários edificantes. 

Ilustrações elevadas. 

Síntese
Meditar e Sentir



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...”



[...] líamos apenas um versículo de cada vez e esse 

mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação 

para outras noites de estudo [...]. 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.

Alcíone



Princípios norteadores :

A História antiga está repleta de filósofos, legisladores e
missionários, que contribuíram eficazmente para o progresso da
Cultura, da Ética, da Arte e da Ciência.
Escolas do pensamento multiplicaram-se através dos tempos,
discutindo a melhor técnica para a aquisição da felicidade, a
superação do sofrimento, a coragem para o inevitável
enfrentamento com as urdiduras das ocorrências infaustas.



Princípios norteadores :

[...] 
Veio Jesus, o Peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da
harmonia, da auto realização, em um conceito simples, numa
linguagem destituída de atavios, numa lógica incomum,
apresentando o amor, puro e simples, como a única e eficaz solução
para todos os enigmas e conflitos.



Justificativas :

Jesus  afirmou : “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” 

Eu sou Conhecer

Caminho Meditar

Verdade Sentir

Vida Vivenciar

Evangelho



“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” 



O Espiritismo, sem Evangelho, pode
alcançar as melhores expressões de
nobreza, mas não passará de atividade
destinada a modificar-se ou desaparecer ....

E o espírita que não cogitou da sua iluminação
com Jesus Cristo pode ser um cientista e um
filósofo, com as mais elevadas aquisições
intelectuais, mas estará sem leme e sem
roteiro no instante da tempestade inevitável
da provação e da experiência, porque só o
sentimento divino da fé pode arrebatar o
homem das preocupações inferiores da Terra
para os caminhos supremos dos páramos
espirituais



Como vai a nossa Fé ?



“Recebei-nos em vossos corações...”

“ A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.”


