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CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO – 1º ANO 

  EMENTA   
 

OBJETIVO 

O objetivo do curso de Aprendizes do Evangelho – 1º ano é iniciar o aluno nos estudos bíblicos e 
evangélicos à luz da Doutrina Espírita. Dar-lhe um panorama geral acerca dos aspectos sociais, 
políticos, econômicos, filosóficos e religiosos dos períodos históricos em que os textos do antigo e 
do novo testamento foram escritos e como entender as mensagens espirituais que cada um 
encerra, como ferramenta de apoio ao seu autoconhecimento e à reforma íntima.  
 
O foco, nesse primeiro ano, portanto, são as passagens históricas da formação do povo hebreu, a 
formação do judaísmo e sua influência no cristianismo, e a relação que existe entre os textos e 
ensinamentos da primeira, segunda e terceira revelações (Moises, Jesus e o Espiritismo).  
 
PRINCIPAIS DISCIPLINAS 

 RECEPÇÃO DOS ALUNOS: Apresentação dos facilitadores, dos alunos, do curso, da metodologia, sistemas 
de frequência e avaliações.  

 Noções Gerais da Bíblia:  o Antigo Testamento (AT) e o Novo Testamento (NT) 

 A criação: Deus, a gênese mosaica, kardequiana e a gênese espiritual  

 A formação do povo hebreu e o decálogo: a raça Adâmica e a história do Povo Hebreu  

 Profecias: as profecias sobre a vinda do Messias 

 O povo judeu: sua organização social, política e religiosa  

 JOÃO BATISTA:  vida, a prática do batismo, pregação e morte 

 Um Profeta Chamado Elias: desmistificando o batismo  

 JESUS: anunciação, nascimento, dos 12 aos 30 anos, a vida pública, formação religiosa e espiritual   

 Sermões do Novo Testamento: Profético, do Cenáculo, dos Oito “Ais”  

 O Sermão do Monte: as Bem-Aventuranças   

 Estudos do Sermão do Monte: vós Sois o Sal da terra ...; Não vim destruir a Lei; O casamento; A família  

 Outros estudos do Sermão do Monte: amai os vossos inimigos; Olho por Olho ...; A esmola; O Jejum 

 O Modelo de Oração: a confiança na Oração  

 Os falsos profetas:  e os verdadeiros discípulos 

 Milagres e curas na Visão Espírita: o sobrenatural e as religiões  

 A superioridade da natureza do Cristo: a Natureza do Cristo  

 Os milagres do evangelho:  a ressurreição no Evangelho; os fenômenos da natureza  

 As curas do evangelho (A): perda de Sangue, Cego de Betsaida, Paralítico de Cafarnaum, os Dez Leprosos  

 As curas do evangelho (B):  o homem da Mão Ressequida, O Paralítico da Piscina, Cego de Nascença, O 
Servo do Centurião, Outras Curas Operadas por Jesus  

 Desobsessões realizadas por Jesus: obsessão na Visão Espírita; desobsessões e Curas  
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METODOLOGIA 
As aulas serão ministradas de acordo com as seguintes metodologias: 

1. Aulas expositivas com exemplos práticos. 

2. Apresentação de exemplos: vídeos, músicas. 

3. Dinâmicas em grupo e leitura dirigida de textos. 

4. Interação por meio de WhatsApp. 

 

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 
 
Curso de Aprendizes do Evangelho (1º Ano), Editora FEESP – Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, Autores diversos. 
 
Bíblia Sagrada: Existe diversas traduções e edições. Você pode utilizar qualquer uma. Até mesmo a 
mais antiga, da sua casa. Mas se quiser comprar uma, veja as mais recomendadas:   

 Bíblia King James.  

 Bíblia Ave Maria. Editora Ave Maria 
 https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/5  
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 Novo Testamento, Editora FEB – Federação Espírita Brasileira, Autor: Haroldo Dutra Dias 

 E o verbo se fez, Editora Jardim das Oliveiras, Autor: Haroldo Dutra Dias 

 Parábolas à Luz da Doutrina Espírita, Editora Fergus, Autor: Rafael Papa 

 Parábolas Terapêuticas (volume I e II), Editora Espiritizar, Autor: Alírio de Cerqueira Filho 

 Luz Imperecível, Editora União Espírita Mineira, Autor: Honório Onofre de Abreu. 

 Sabedoria das Parábolas, Editora M. Claret, Autor: Huberto Rohden 

 Parábolas de Jesus, texto e contexto, Editora FEP – Federação Espírita do Paraná, Haroldo Dutra 

 Atlas Bíblico, Editora Santuário – Edições Paulinas), Autor: Giacomo Perego 

 Bíblia do Caminho: http://www.bibliadocaminho.com.br/  
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