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Tema 6: Exercícios de aplicação da metodologia indicada em

O Evangelho Redivivo



O CONVITE DE 

JESUS

Vinde a mim todos os que estais

cansados sob o peso do vosso fardo

e vos darei descanso. Tomai sobre

vós o meu jugo e aprendei de mim,

porque sou manso e humilde de

coração, e encontrareis descanso

para vossas almas, pois o meu jugo é

suave e o meu fardo é leve.

(Mateus, 11:28 a 30)



Lembrando a metodologia de O Evangelho Redivivo...

A interpretação dos textos evangélicos devem, necessariamente,

apresentar o tríplice caráter metodológico:

• Atemporal

• Universal

• Exclusivamente moral



Lembrando a metodologia de O Evangelho Redivivo...

1. Orientações de Allan Kardec

i. Apresentação da tese, tema ou ideia;

ii. Discussão da tese, tema ou ideia;

iii. Antítese ou ideias contrárias à tese;

iv. Síntese, conclusão ou fechamento das ideias estudadas.

2. Dialética socrática



Lembrando a metodologia de O Evangelho Redivivo...

1. Orientações Emmanuel

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

i. Conhecer a mensagem do Cristo;

ii. Meditar a mensagem do Cristo;

iii. Sentir a mensagem do Cristo;

iv. Vivenciar a mensagem do Cristo;



Atividade em grupos

• Leitura atenta do texto evangélico (Mateus, 11: 28 a 30)

• Destacar ou sublinhar a ideia ou ideias principais do texto; ideias 

secundárias e palavras-chave;

• Trocar opiniões entre si a respeito das principais ideias: fugir das 

interpretações literais e manter o foco no pensamento espírita.



Nome do tema/assunto

(Allan Kardec e Emmanuel)

Vinde a mim – o convite de Jesus



Discussão do tema

(Dialética; Allan Kardec e Emmanuel (conhecer e sentir))

Ideias principais: Aceitar livremente o convite de Jesus, aprender e vivenciar os

ensinamentos; tomai o meu jugo, aflitos e nos sobrecarregados; Jesus acena com alívio

àqueles que vão até Ele.

Ideias secundárias: Nem todos estão dispostos a ir a Jesus; Descanso das almas 

(consequência); trocar as paixões da Terra pelos ensinamentos de Jesus; estar dispostos a sair 

da zona de conforto;

Palavras-chave: fardo; jugo; descanso; vinde a mim; manso; humilde; coração; repouso.

Sentimentos suscitados: segurança; mansidão e humildade; livre-arbítrio (liberdade); 

autotransformação; acolhimento; conhecer para parar de murmurar.



Antítese do tema

(Allan Kardec e Emmanuel (conhecer))

Ideia ou ideias que caracterizam a antítese:

Murmurar – ideia contrária ao convite - negação ao convite;

Ir a Jesus apenas pelo conhecimento teórico;

Entender que Jesus veio para trazer descanso no sentido de inatividade, descanso 

físico ou viveríamos numa fácil perfeição, sem problemas.

Ir aos dogmas, vivenciar as práticas exteriores como se esse fosse o 'vinde a mim'.



Síntese/Conclusão

(Allan Kardec e Emmanuel (sentir e vivenciar)


