
LIVRO I  
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 

O EVANGELHO REDIVIVO 



Leitura de HarmonizaçãoLeitura de Harmonização



FCX/ Emmanuel. 
Fonte Viva. Cap. 101.

“Porque todos buscam o que é seu e
não o que é do Cristo Jesus”. Paulo 
(Filipenses 2:21)

A CORTINA DO “EU”
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Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de
ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da
genuína comunhão com os interesses divinos.

Por trás da cortina do "eu", conservamos lamentável
cegueira diante da vida.

Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são
peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos
cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em
assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho
individual é invariavelmente enorme.

A antiga lenda de Narciso permanece viva, em
nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção.



Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa
própria imagem.

Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós
mesmos, porque, se demonstram pontos de vista diferentes dos
nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que
esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes
consagrávamos.

Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de
tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso
modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se
aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades
acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição
do nosso interesse para com os trabalhos iniciados.



Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos
dificuldade para oferecer o concurso que nos
compete.

Se nos achamos em posição superior, doamos
com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que
segue conosco em condição de subalternidade, a fim
de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades
nobres no reconhecimento de longo curso a que se
sente constrangido, mas raramente concedemos um
sorriso de boa vontade ao companheiro mais
abastado ou mais forte, posto pelos Desígnios Divinos
à nossa frente.



EMMANUEL

Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude
rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase
sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente,
cada um de nós, de modo geral, vive à procura do
"eu mesmo".

Entretanto, graças à Bondade de Deus, o sofrimento e a
morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela,
arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da
humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o
que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira
felicidade, dentro da glória de viver.
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EVANGELHO 
REDIVIVO

Metodologia
o passo a passo



• Indica a forma de estudo e análise ou
interpretação de textos/ideias, usualmente
utilizada pelo Codificador
Tese/tema/assunto
Discussão da tese/tema
Antítese (?)
Síntese

O Método Kardequiano

O livro dos médiuns. 1ª parte. Cap. 3 e
outros livros da Codificação



A ORIENTAÇÃO DE EMMANUEL
para os estudos dos textos

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

FCX. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. FEB, 
2010. 2ª parte, cap 3



ESTUDO E ENSINO 
FUNDAMENTADO NA 

DIALÉTICA SOCRÁTICA 

A dialética foi ensinada por Sócrates e divulgada por Platão.

Dialética é palavra que significa a arte do diálogo, a arte de 
debater, de persuadir ou raciocinar.

(...) habilmente utilizada por Allan Kardec na constituição da Doutrina
Espírita, e que passou, desde então, a ser conhecida como dialética
espiritual.



Aplicar o método 
indicado por Kardec

Utilizar a orientação 
de Emmanuel

Dar ênfase à 
dialética socrática 

no estudo

• Apresentação do Tema
• Desenvolvimento do tema 
• (antítese)
• Conclusão

• Conhecer
• Meditar
• Sentir
• Vivenciar

Arte de dialogar, debater e
raciocinar entre pessoas que
buscam a verdade por meio de
argumentos sólidos.



[...] Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião
de si mesmos e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua
atenção. Consentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus.
Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar
aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a Divindade. [...] [...]
Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar, como os outros, nesse mundo invisível de
que tanto escarnecem. É lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. [...]
Dizendo que o Reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido
nesse Reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito; que o ignorante, que
possui essas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em
todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de
Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito
natural: a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta
contra Ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre em espírito,
no sentido mundano, e rico em qualidades morais

SÓCRATES E A MAIÊUTICA



Em todas as circunstâncias, Jesus
põe a humildade na categoria das
virtudes que aproximam de Deus e o
orgulho entre os vícios que dele
afastam a criatura, e isso por uma
razão muito natural: a de ser a
humildade um ato de submissão a
Deus, ao passo que o orgulho é a
revolta contra Ele.

Que título daria a 
esse texto?

Qual a ideia central?

Quais as palavras 
chave?

O texto passa algum 
sentimento pra 

você?



Apresentação  
do tema

CONHECER

1



TEMA 3

INTRODUÇÃO: SÓCRATES E 
PLATÃO

3.4.1 - TÓPICO XXI

2

Os tópicos anteriormente agrupados e 
estudados  possuem afinidades?
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Sintetiza as ideias do Oriente e inicia
o período da Filosofia nobre,
alicerçada na mais elevada moral e
na imortalidade da alma.

Amélia Rodrigues. Primícias do Reino, cap.1

3



XXI. Há sabedoria em não 
acreditares saber aquilo que

não sabes.

Só sei que 
nada sei...

Conhecer

4



Isso vai endereçado às pessoas que criticam
aquilo de que desconhecem até mesmo os
primeiros termos.

Platão completa esse pensamento de Sócrates,
dizendo: “Tentemos, primeiro, torná-las, se for
possível, mais honestas nas palavras; se não o
forem, não nos preocupemos com elas e não
procuremos senão a verdade. Tratemos de
instruir-nos, mas não nos injuriemos”.

O evangelho segundo o espiritismo. 
Introdução, it. IV, tópico XXI 5

Conhecer



Discussão 
dialógica do tema

MEDITAR

6



Por que ainda me injurio com a 
pouca honestidade do outro?

Meditar

7



Censurar a conduta 
alheia nos enriquece de 

conhecimentos? 

Conhecemos a sua verdade?

Meditar 

8

É licito julgarmos o outro???



Não julgueis para não 
serdes julgados. Pois 

com o julgamento 
com que julgais 

sereis julgados, e 
com a medida com 
que medis sereis 

medidos. (Mt 7:1-2)

Não julgueis para nãoserdes julgados

9

Meditar



É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus
contraditores de boa ou má-fé.
Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos
como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem.
Sócrates também se depararia com pessoas que zombariam da
sua crença nos Espíritos e que o qualificariam de louco, assim
como ao seu discípulo Platão.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o 
espiritismo. Introdução, it. IV, tópico XXI, p. 35

Meditar/Sentir
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E nós, espíritas, procedemos assim, julgando às vezes? 



Tanto é certo que, as 
grandes verdades 

novas, ao levantarem 
contra si os interesses 
e os preconceitos que 

ferem, não podem 
estabelecer-se sem 

luta e sem fazer 
mártires.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o
espiritismo. Introdução, it. IV, tópico XXI. 11

Foi por haver 
professado esses 
princípios que Sócrates 
se viu ridicularizado, 
depois acusado de 
impiedade e 
condenado a beber 
cicuta.

Meditar



KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Prolegômenos, p. 48-49.

Meditar/Sentir
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[...] A vaidade de certos homens, que julgam
saber tudo e tudo querem explicar a seu modo,
dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os
que tiverem em vista o grande princípio de Jesus
se confundirão no mesmo sentimento de amor ao
bem e se unirão por um laço fraterno, que
abarcará o mundo inteiro; deixarão de lado as
miseráveis disputas de palavras, para só se
ocuparem com o que é essencial.



A vaidade, o orgulho e a arrogância humanos são obstáculos
à nossa marcha evolutiva. A humildade, ao contrário, é
elemento impulsionador do progresso espiritual.

Meditar/Sentir
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O QUE TEM A 
VER COM A 
TAREFA DO 

FACILITADOR??



Dizendo que o Reino dos céus é dos
simples, Jesus deu a entender que
ninguém é admitido nesse Reino sem a
simplicidade do coração e a humildade
de espírito; que o ignorante, que possui
essas qualidades, será preferido ao sábio
que mais crê em si do que em Deus.

14

Meditar/Sentir

O facilitador

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 7, it. 2.



O que devo fazer para retirar 
o orgulho que ainda possuo?

15

Como  ser simples 
de coração se 
ainda não sou 

humilde?

Meditar/Sentir



“Bem-aventurados os 
humildes de espírito, porque 

deles é o reino dos céus”.
(Mateus 5: 3).
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Síntese ou 
conclusão  do tema

SENTIR para
VIVENCIAR

17



A OBRA DO EVANGELHO
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio

Mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 24-3-1936.
Federação Espírita Brasileira: Reformador. Ano 94, nº 1.762, mar. 1976.

Sentir para Vivenciar

18

Convencei-vos de que a atualidade necessita do esforço comum
de todos à sombra da bandeira da tolerância e da unificação para
que se dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta.
Antes dos cérebros, faz-se mister iluminarem-se os corações.
O Espiritismo marchará com o Cristo ou se desviará de suas
finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho ou a
sua civilização terá de desaparecer.
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