


OFICINA 03

TOTAL: 45min

Utilizar o chat durante a oficina para inserir 
perguntas para Marta e Pedro Paulo.

30 min : vivência do estudo redivivo.
15 min : roda de conversa sobre a oficina com
registro para o relator compartilhar no grande
grupo e resumo perguntas para Marta e Pedro
Paulo.

Definir relator.



APRESENTAÇÃO DO TEMA

DISCUSSÃO DO TEMA

CONHECER

KARDEC EMMANUEL

CONHECER E MEDITAR

SENTIR

VIVENCIAR

SÍNTESE DO TEMA (CONCLUSÃO)

REFLEXÕES FINAIS



“Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a todas as 

criaturas.”

Jesus – Evangelho segundo Marcos 16:15

TEMA – VERSÍCULO:



O objetivo do Evangelho segundo Marcos é a busca pela evangelização dos 
romanos, enfatizando as ações do Cristo.

Essa passagem está localizada em um dos últimos versículos do evangelho, e 
foi uma das aparições de Jesus aos onze apóstolos após a sua crucificação.
Ele já havia aparecido de outra forma a alguns deles, mas a maioria não 
acreditava na sua ressurreição. Esse foi o primeiro contato com os onze.

CONHECER:

APRESENTAÇÃO DO TEMA



Pregar – Proclamar; dar a conhecer.

O evangelho – palavra derivada do grego "euaggelion” que significa Boa 
nova.

Para toda criatura – isto é, para todo ser humano. Tanto para os gentios 
quanto para os judeus.

CONHECER:

APRESENTAÇÃO DO TEMA



XAVIER, F. C Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel Cap.38

Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao 
mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez 
discursos de renovação, comentou a necessidade do amor 
para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou 
palavras e testemunhos vivos, desde a primeira 
manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por 
pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os 
sacrifícios da vida.



Reflexão

INFORMAÇÃO

NO CÉREBRO = Conhecimento (Intelectual)

NO CORAÇÃO = Transformação (Moral)



Como você se sente ao ler esse versículo?

Por que Jesus orientou os discípulos a pregarem o 

evangelho?

O que esse pedido do Cristo desperta em mim? Reflexão

“Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a todas as criaturas.”

MEDITAR

DISCUSSÃO DO TEMA



[...]O Evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma 
das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos.

XAVIER, F. C Boa Nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap.8

[...] verdade não exige: transforma, O Evangelho não 
poderia reclamar estados especiais de seus discípulos; 
porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a 
esperança devem ser traços constantes de suas atividades 
em cada dia.



Qual o requisito principal para propagar a boa nova?

Reflexão

MEDITAR

DISCUSSÃO DO TEMA



“O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa 
própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções 

e atitudes[…]

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

XAVIER, F. C Luz Acima. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap.45



Paulo – 2 Coríntios 3:3

“Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue 
ao nosso ministério,  escrita, não com tinta, mas 
com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de 
pedra, mas em tábuas de carne nos corações!”



Quais são as minhas dificuldades perante ao convite do Cristo?

Reflexão

SENTIR



“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua 
transformação moral e pelos esforços que 
emprega para domar suas inclinações más"

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Evandro Noleto Bezerra. Cap. XVII, item 4



[...]Prossigamos, assim, atentos na construção da Doutrina 
Espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, 
amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as 
criaturas da Terra, uma por uma, se aproximarão da escola 
do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade 
real, não só no campo da inteligência, mas também — e 
acima de tudo — nos domínios do coração.

XAVIER, F. C. Ceifa de luz. Pelo Espírito Emmanuel. Cap.54

SÍNTESE DO TEMA



Ide! Jesus te espera.



Quais devem ser as minhas ações  (o 
que devo começar a fazer ou deixar de 

fazer) para levar o evangelho comigo 
aonde eu for?

PARA VIVENCIAR

REFLEXÕES FINAIS



O que Jesus te disse hoje?



RODA DE CONVERSA

O convite de Jesus para você ser facilitador do Evangelho 
Redivivo te despertou para: 
(ex.: ação, compromisso, amor, assistência, união, etc.)

3 PALAVRAS 

acesse: https://www.menti.com/fkjikp8hqh
ou www.menti.com 5669290 


