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Exercíciosde aplicação dametodologia indicada em

O Evangelho Redivivo



OS VERDADEIROS DISCÍPULOS - MT 7:21-27

 Nem todo aquele que me diz “Senhor, Senhor”
entrará no Reino dos Céus, mas sim aquele que
pratica a Vontade de meu Pai que está nos Céus.
Muitos me dirão naquele dia: “Senhor, Senhor, não foi
em teu nome que profetizamos e em teu nome que
expulsamos demônios e em teu nome que fizemos
muitos milagres?” Então eu lhes declararei: “Nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniquidade”.



OS VERDADEIROS DISCÍPULOS - MT 7:21-27

Assim, todo aquele que ouve essas 
minhas palavras e as põe em 
prática será comparado a um 

homem sensato que construiu a sua 
casa sobre a rocha. Caiu a chuva, 
vieram as enxurradas, sopraram os 

ventos e deram contra aquela casa, 
mas ela não caiu, porque estava 

alicerçada na rocha. 

Por outro lado, todo aquele que 
ouve essas minhas palavras, mas 
não as pratica, será comparado a
um homem insensato que construiu 

a sua casa sobre a areia. Caiu a 
chuva, vieram as enxurradas, 

sopraram os ventos e deram contra 
aquela casa, e ela caiu. E foi 

grande a sua ruína!



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...

• Apresentação da tese, tema ou ideia;
• Discussão da tese, tema ou ideia;
• Antítese ou ideias contrárias à tese;
• Síntese, conclusão ou fechamento das ideias estudadas.

Orientações de Allan Kardec

Dialética socrática



LEMBRANDO A METODOLOGIA DE O
EVANGELHO REDIVIVO...

Orientações Emmanuel

•A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, 
sentida e vivida.
•Conhecer a mensagem do Cristo;
•Meditar a mensagem do Cristo;
•Sentir a mensagem do Cristo;
•Vivenciar a mensagem do Cristo;



ATIVIDADE EM GRUPOS

 Leitura atenta do texto evangélico
(Mateus, 7: 21 a 27)

 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.



Tabela a ser preenchida pelos participantes 
Metodologia proposta por Allan Kardec e Emmanuel
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1-Nome do Tema/Assunto
(Allan Kardec e Emmanuel) - Os Verdadeiros discípulos

2-Discussão do Tema
Utilizando-se a dialética (Allan Kardec)
Conhecer e sentir a mensagem do Cristo  (Emmanuel) – IP –IS – PC - SS

3-Antítese do Tema (Allan Kardec)
Conhecer  a mensagem do Cristo  (Emmanuel)

4-Síntese/Conclusão (Allan Kardec)
Sentir e vivenciar  a mensagem do Cristo  (Emmanuel)

5- Observações (se necessário)



DISCUSSÃO DO TEMA
(DIALÉTICA; ALLAN KARDEC E EMMANUEL (CONHECER 

E SENTIR))

 Ideiais principais- Sendo assim, não é suficiente se autodenominar homem
de fé, ter um título obtido de alguma escola religiosa ou se dizer adepto
de alguma religião. É preciso mais, muito mais: é necessário conhecer,
refletir e vivenciar as lições imortais do Evangelho, trabalhando no dia a
dia as imperfeições espirituais.

 Ideias secundárias – Jesus denomina sensato quem deseja erguer o
edifício da própria construção espiritual. Entretanto, é insuficiente apenas
desejar, é preciso fazer. O sensato é alguém que age e pensa com
cautela, com prudência; que é previdente ou precavido.

 Palavras chave: sensatez, fé, obras, esforço, virtude, iniquidade
 Sentimentos suscitados : esperança, trabalho, coragem, perseverança,

capacidade, fortaleza, autonomia, aprendizado, amorosidade....



SÍNTESE/CONCLUSÃO
(ALLAN KARDEC E EMMANUEL

(SENTIR E VIVENCIAR)

Quem ouve a palavra de Jesus é
quem estuda o Evangelho, mas não
basta estudar ou ouvir a palavra, é
preciso observá-la, isto é, viver de
conformidade com o que ouviu e
aprendeu.



QUESTIONÁRIO NO WHATSAPP

AVALIAÇÃO 


