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Momento de reflexão

Livro: Pão Nosso

Autor: Emmanuel

Médium: Chico Xavier

Item: 62

Jesus para o homem



Objetivos do curso

ConscientizaçãoCompreensãoAutoconhecimento

Facilita conhecer a 

nós mesmos através 

dos ensinamentos e 

exemplos deixados 

pelo Mestre Jesus.

Compreender Jesus em 

sua plenitude, é algo 

essencial para nossa 

própria evolução 

espiritual e para que 

possamos atuar como 

seus discípulos.

Adquirir consciência 

sobre nossos deveres e 

obrigações espirituais 

é fundamental para 

compreendermos o 

papel que nos cabe 

perante a vida.

O Curso Aprendizes do Evangelho tem vários 

objetivos principais, tais como:

Compreender o Evangelho em sua vivência e não apenas na teoria nos 

capacita a sermos multiplicadores da mensagem do Cristo, seja como 

educadores ou palestrantes.



Origem do curso

FEESP

O

SEMEADOR

ALIANÇA

DISCÍPULOS

DE

JESUS

USE

4. Idealizador 

dos Movimentos 

de Unificação e 

da USE.

5. Líder da 

Fraternidade 

dos Discípulos 

de Jesus nos 

dois planos da 

existência.

1. Fundador da 

FEESP em 1936

2. Fundador do 

periódico O 

Semeador

3. Fundador da 

Aliança Espírita 

Evangélica

Criado em 1950

pelo comandante

Edgard Armond (1894-1982)



Programa do curso

Organização

Dividido em dois anos de estudo

Programa completo, cobrindo antigo e novo 

testamentos e focado nos ensinamentos do Cristo.



Programa do Curso – 1º ano.

1º Ano

• Religião e religiosidade

• Noções gerais sobre a Bíblia

Palavra de Deus?

Velho e Novo Testamento. Gênese.

• História do povo Hebreu.
Formação do povo Hebreu. O Decálogo. Profecias 

sobre a vinda do Messias. Domínio estrangeiro e 

mundo romano.

• Organização do povo Hebreu.
Organização social, política e religiosa.

Foco principal:

Conhecer a história do povo Hebreu

• Anunciação, nascimento e infância de Jesus
A vinda de João Batista. Seleção e missão dos 

apóstolos. Missão cristã no mundo.



Programa do Curso – 1º ano.

• Sermão da Montanha. 

• Casamento, família e divórcio.

• Amai os vossos inimigos.

Esmola e oração. Jejum.

Falsos profetas e verdadeiros discípulos.

• Magnetismo e fluidos.
Milagres e curas.

• Superioridade do Cristo.
Ressureição.

Foco principal:

Estudar os ensinamentos de Jesus.

• Desobsessões realizadas por Jesus.
1º Ano



Algumas regrinhas

Aulas de 

20h30min 

até 

21h30min

Conteúdo

na

Internet

Grupo

de

Discussão

Preste atenção em alguns detalhes importantes.

Instruções importantes

no próximo slide. Fique ligado!

ESTÁ

EM

TRATAMENTO

?



Algumas regrinhas

Recebem o 

passe no 

salão.

Alunos em

tratamento

Demais

alunos

Desçam para a 

sala de aula 

número 3 após o 

passe.

Após Evangelho E depois?

Desçam para a 

sala de aula 

número 3.

Recebem o passe 

no prédio de 

baixo.

O seu passe será recebido em local e horário diferente, 

dependendo se você está ou não em tratamento. Veja abaixo: 



Recursos Online

Conteúdo das aulas e grupo de discussão

disponíveis na INTERNET.

http://www.casajesus.org.br/AprendizesDoEvangelho/

https://groups.google.com/forum/#!forum/aprendizes-do-evangelho-cdj



Contato

Estarei disponível para contato através da Internet, conforme abaixo:

facebook.com/JoseCarlosDaSilva

jc@casajesus.org.br

jcds.net



www.casajesus.org.br


