
 
 

O EVANGELHO REDIVIVO – FORMAÇAO DE MULTIPLICADORES 

Cuiabá , 12-13/010/2019 

 OFICINAS 
Considerar o seguinte roteiro, na medida do possível, durante a realização das 

atividades das oficinas e a apresentação e discussão dos resultados em plenária. 

1. Apresentação do tema: equivale à apresentação da tese ou da ideia (método 
kardequiano) e ao conhecer de Emmanuel: são informações de diferentes 
contextos (históricos, gramaticais, de linguagem, geográficos, culturais, de 
personagens etc.). Até 10 minutos.  

2. Discussão do tema: é momento de troca de ideias com base no Espiritismo 
(método kardequiano) e ao conhecer e meditar de Emmanuel. A discussão é 
livre, à luz Doutrina Espírita,  fora forma/simbolismo. Até 45-50 minutos   

3. Síntese/Conclusão:   Equivale ao fechamento das principais ideias estudadas, 
segundo método kardequiano e o sentir de Emmanuel.  

Se durante o estudo surgirem antíteses aos princípios espíritas, estas devem 
ser informadas, não discutidas, pois a proposta do Programa não é o estudo 
comparativo de ideias religiosas, filosóficas ou científicas. O foco é o Evangelho 
do Cristo, à luz do Espiritismo. 10-15 minutos. 

Reflexões finais:     Referem a algo que conduza ̀ vivência íntima  da mensagem 
do Cristo. Pode ser uma irradiação mental, vídeo de harmonização, poesia lida 
ou declamada, projeção de imagens, frases etc., que conduzem à introspecção, 
à auto avaliação, favorecendo a melhoria moral. 2-5 minutos 

 

OBSERVAÇAO: o participante da oficina pode fazer consultas na internet se 
julgar necessário 

 

 

 

 

 



OFICINAS 

 
1. “E porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e 

poucos há que a encontrem.” (Mt 7:14) 

 

2. “Em verdade vos digo que qualquer que não receber o Reino de Deus como 

uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.” (Mc, 10:15) 

 

3. “E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe 

debaixo da cama; mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a 

luz.” (Lc, 8:16) 
 

SUGESTÕES DE COMO EXTRAIR O ESPÍRITO DA LETRA 

• Ler atentamente a citação evangélica 

• Localizar ideias-chave e ideias secundárias 

• Fazer correlação com os princípios espíritas 

• Contextualizar o assunto nos aspectos -histórico-culturais e da vida na atualidade  


