
1-ANTE A LIÇÃO

"Considera o que te digo, porque o Senhor 
te dará entendimento em tudo".

Paulo. II TIMÓTEO. 2:7.

Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se
não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na
claridade bendita daquela.

Ante a exposição da verdade, não te esquives à 
meditação sobre as luzes que recebes.

Quem fita o céu, de relance, sem contemplá-lo, não enxerga 
as estrelas; e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a 
acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas.



Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de 
retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente 
das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição 
ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da 
leviandade.

Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o 
ferrolho à janela para que o sol nos visite.

Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá 
com as suas graças.



O apóstolo dos gentios é claro na observação. "Considera o que te 
digo, porque, então, o Senhor te dará entendimento em tudo."

Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar.

Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos 
apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à 
nossa boa-vontade, dar-nos-á entendimento em tudo.

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva, Emmanuel. Cap. 1. Ante a lição
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✓ 2.2.2 Estudo e ensino fundamentado na dialética:

Dialética é palavra originária do grego (dialektiké) que significa a

arte do diálogo, a arte de debater, de persuadir ou raciocinar.

Consiste em uma forma de filosofar que pretende chegar à

verdade através da contraposição e reconciliação das

contradições.

A dialética foi ensinada por Sócrates (470 a.C.-399 a.C.)

e divulgada por Platão (428/427 –348/347 a.C.)
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Para Platão, lembrando Sócrates, a dialética é o movimento do

Espírito, é sinônimo de filosofia, é um método eficaz para

aproximar as ideias individuais às ideias universais. Platão disse

que dialética é a arte e técnica de questionar e responder algo.

A dialética propõe um método de pensamento que 

é baseado nas contradições entre a unidade e 

multiplicidade, o singular e o universal e o 

movimento da imobilidade. 

✓ 2.2.2 Estudo e ensino fundamentado na dialética:
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— Ele respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de 
toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a 
teu próximo como a ti mesmo.” 

“Mestre, que preciso fazer para 
possuir a vida eterna?” 

— Respondeu-lhe Jesus: “Que é o 
que está escrito na lei? Que é o que 

lês nela?” 

— Disse-lhe Jesus: “Respondeste muito bem; faze isso e 
viverás.”

Jesus, Guia e Modelo (625)

✓ O Uso da Dialógica por Jesus
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“Quem é o meu próximo?”

“Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra 
em poder dos ladrões?” 

— o doutor respondeu: “Aquele que usou de misericórdia para com 
ele.”
“Então, vai”, diz Jesus, “e faze o mesmo.” (Lucas, 10:25 a 37.)
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O Amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu:
— E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que 
pretende?

— Simão, que faz o pescador quando se dirige para 
o mercado com os frutos de cada dia?

O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, 
hesitante:

— Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes 
melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca.

Jesus sorriu e perguntou, de novo:
— E o oleiro? Que faz para atender à tarefa 
a que se propõe?

— Certamente, Senhor — redarguiu o pescador, intrigado —, modela o 
barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.
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O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar:

— Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. 
De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta.

Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu:

— Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço

doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da

alma. [...]. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o

marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a

madeira aos seus propósitos, como esperar uma

comunidade segura e tranquila sem que o lar se

aperfeiçoe?
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O estudo prévio da teoria apresenta ainda outra vantagem: a de 
mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance 
desta ciência[...].Kardec 

✓ 2.2.3 Conhecer a teoria

✓ 2.2.4 Entender o significado das palavras e expressões

A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro 
sentido de certas máximas que, à primeira vista parecem singulares.

Notícias históricas.
Introdução do ESE.
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✓ 2.2.5 Compreender o significado textual

Promover atenciosa leitura, considerando o significado exato de cada
palavra, tempo e pessoas dos verbos, lugar, ocasião, circunstâncias,
profissões e cargos, expressões e hábitos vigentes à época de Jesus,
utilizando-se, se necessário, de dicionários.
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✓ 2.2.6 Etapas da organização metodológica proposta por 
Allan kardec

Estas etapas podem ser resumidas em quatro: tese, discussão 
da  tese, antítese (se houver) e, síntese, em seguida 
explicadas:
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a) apresentação da tese, tema ou ideia: refere-se à
apresentação verbal de uma citação do Evangelho e assuntos
diretamente correlatos, fornecendo os participantes visão
panorâmica do que se irá estudar na reunião.

Tempo previsto: 15 minutos

b) discussão da tese, tema ou ideia: desenvolvida com base no 
referencial espírita, ainda que ideias não espíritas, de reconhecido 
valor, possam ser agregadas, priorizar o método da dialética na 
análise do conteúdo.

Tempo previsto: De 45 a 60 minutos
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c) antítese ou ideias contrárias à tese: estas serão indicadas 
sempre que, efetivamente, forem detectadas. As ideias 
contrárias aos princípios espíritas são apenas citadas, mas não 
devem ser palco de discussão ou debates, [...], lembrando que o 
foco de O Evangelho Redivivo é estudar a mensagem de Jesus, 
à luz do entendimento espírita.

d) síntese, conclusão ou fechamento das ideias estudadas:
indica o fechamento do assunto. Neste aspecto, as ideias 
analisadas e comentadas devem ser concluídas e, ao mesmo tempo, 
contextualizadas aos acontecimentos do dia a dia da existência.
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[...] o objetivo da interpretação do Evangelho à luz da Doutrina 
Espírita é o de promover, a cada um, a própria reforma íntima, 

[...] ouçamos estas orientações de Jesus, transmitidas pelo 
Espírito Humberto de Campos: 

“[...] que o material precioso de exposição da Boa-Nova reside em 
nós mesmos.”

“Usaremos a palavra, quando for necessário...”

“− A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do 
discípulo.”

XAVIER, Francisco Cândido. Luz Acima, Irmão X. Cap. 45. 
A Escritura do Evangelho
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2.2.7 Periodicidade dos estudos

2.2.8 Tempo destinado ao 
estudo em cada reunião

2.2.9 Avaliação

O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá.

Allan Kardec – Introdução de  O Livro dos Espíritos
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2.3 Bibliografia Básica



2.3.1 Obras Espíritas



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



Bibliografia Básica



2.3.2 Obras não Espíritas       

Bibliografia Básica



Sua obra inicial, de grande luminosidade, foi uma preparação para o aparecimento do
Espiritismo, e numa de suas notas, datada a 31 de março de 1848, lê-se este
significativo trecho:

"Esta madrugada um sopro fresco passou pelo meu rosto, e ouvi uma voz, suave e
firme, dizer-me: "Irmão, foi dado inicio a um bom trabalho."

Andrew Jackson Davis - O grande médium vidente 
(os precursores do espiritismo)

(1826 - 1910)

31 de março de 1848 31 de março de 1848



Qual, para mim, a importância de utilizar fontes 
seguras para o estudo de O Evangelho 
Redivivo?

Que valor tem minha opinião pessoal no 
estudo de O Evangelho Redivivo?

Qual “o objetivo da interpretação 
do Evangelho à luz da Doutrina 
Espírita”? 
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