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Sacudir o pó

“E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, 
saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés.”  

(JESUS, Mateus, 10:14)

Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo

a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia

ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre

estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um

conjunto de palavras vazias.



O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a

extinção do fermento doentio.

Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou

qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da

perversidade que se manifestam no caminho de nossas

experiências comuns.



Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da

verdade e do bem, entretanto, se somos recebidos pela

hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos

mantenhamos em longas observações e apontamentos, que,

ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno,

estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós.



Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa

intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal

atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que

o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte

do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com

amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados

objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e

de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha

alegremente.

XAVIER, Francisco Cândido. Pão nosso. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 71.



PRECE



O EVANGELHO DE  JESUS E A 
DOUTRINA ESPÍRITA

TEMA 4

4.4 OS APÓSTOLOS DE JESUS. A MISSÃO DOS APÓSTOLOS
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P

4.4.5 A MISSÃO DOS APÓSTOLOS
Continuação...



XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 5.

06 – NÃO FAZER PROSELITISMO.

“Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes,

buscai saber quem deseja aí os bens do Céu

[...]. Quando penetrardes nalguma casa, saudai-

a com amor [...]. Se ninguém vos receber, nem

desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos

[...], sem conservardes nenhum rancor e sem

vos contaminardes da alheia iniquidade. [...]. É

por essa razão que vos envio como ovelhas ao

antro dos lobos, recomendando-vos a

simplicidade das pombas e a prudência das

serpentes”.

XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 5.



07 – TOMAR A PRUDÊNCIA COMO GUIA SEGURO.

“Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos,

porque sereis entregues aos seus tribunais e

sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no

qual está exilada a ideia de Deus [...]. No

entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não

vos dê cuidado como haveis de falar, porque

minha palavra estará convosco e sereis

inspirados quanto ao que houverdes de dizer.

Porque não somos nós que falamos; o Espírito

amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós

[...]”.

XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 5.



08 – NÃO TEMER PERSEGUIÇÕES E
SOFRIMENTOS.

“Quando, pois, fordes perseguidos numa

cidade, transportai-vos para outra, porque em

verdade vos afirmo que jamais estareis nos

caminhos humanos sem que vos acompanhe o

meu pensamento. Se tendes de sofrer,

considerai que também eu vim à Terra para

dar o testemunho e não é o discípulo mais do

que o mestre, nem o servo mais que o seu

senhor”.

XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 5.



09 – MANTER IRRESTRITA CONFIANÇA EM DEUS.

“Todavia, sabeis que acima de tudo está o Nosso

Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um

dia toda a verdade será revelada e todo o bem

triunfará. O que vos ensino em particular,

difundi-o publicamente; porque o que agora

escutais aos ouvidos será o objeto de vossas

pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo

Reino de Deus e não temais os que matam o

corpo, mas não podem aniquilar a alma; temei

antes os sentimentos malignos que mergulham o

corpo e a alma no inferno da consciência [...].”

XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 5.



10 – SER FIEL SERVIDOR DO EVANGELHO.

“Empregai-vos no amor do Evangelho e

qualquer de vós que me confessar,

diante dos homens, eu o confessarei

igualmente diante de meu Pai que está

nos Céus”.

XAVIER, Francisco Cândido. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap. 5.
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MATEUS OU LEVI Era filho de Alfeu e Cléofas, tendo como irmão
Tiago Menor. Nasceu na Galileia e era publicano
(cobrador de impostos).

Os publicanos, conquanto gente de representação
oficial, eram malvistos pelo povo, pois julgavam
que extorquiam dinheiro dos contribuintes. Por
isso se enriqueciam.

Escreveu o primeiro Evangelho, no qual dá ênfase
aos aspectos humanos e genealógico de Jesus.
Pregou no norte da África depois da morte do
Mestre, prosseguindo até a Etiópia, onde foi
morto.
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TIAGO MAIOR
Pescador, nascido em Betsaida (Galileia),
irmão de João, o Evangelista, filho de
Zebedeu.

Tiago vem do grego Iakobos, que é uma das
formas gregas do nome hebraico Jacó (a
outra forma, sendo a simples transliteração
Iakob). Ele foi o segundo mártir depois de
Estêvão e o primeiro do grupo apostólico a
morrer (com exceção de Judas Iscariotes que
havia sido substituído como apóstolo).
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TIAGO MENOR
Era filho de Alfeu e Cléofas (parenta da
Mãe Santíssima), portanto irmão de Levi
(Mateus).

Quase nada se sabe sobre Tiago Menor,
do ponto de vista das Escrituras, além do
simples registro do seu nome no rol dos
apóstolos e do fato de ser filho de Alfeu
e irmão de um certo José.
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SIMÃO,  O ZELOTE Era chamado assim porque pertencia à seita
dos Zelotes, seita ultranacionalista e não
religiosa, a qual lutava para a libertação de
Israel do jugo romano. Vivia da profissão de
pescador.

Era Galileu, parece ter nascido em Caná, daí
ser chamado também de Simão, o Cananeu.

Ele percorreu o Egito, a Cirenaica e a África;
anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em
toda Líbia e, depois, nas ilhas Britânicas onde
fez muitos milagres.
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TOMÉ
ou DÍDIMO

Era chamado Dídimo, o Gêmeo, embora não se
conheça nenhum registro de que tenha tido um
irmão gêmeo.

Descendente de antigo pescador de Dalmanuta, não
seguiu, no entanto, essa profissão.

Ficou famoso por duvidar de Jesus, afirmando que
só vendo acreditaria. Jesus, então, apareceu-lhe,
oito dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés
e das mãos e a chaga do lado.

Julga-se que Tomé, após a dispersão, foi pregar o
Evangelho aos persas, hindus e árabes.
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SIMÃO PEDRO Pescador em Cafarnaum, na Galileia, era irmão do
apóstolo André. Pedro, nome dado por Jesus ou
Cefas, que significam pedra, são cognomes do
apóstolo, em grego e em hebraico respectivamente. É
também conhecido como Simão Bar-Jonas, que
significa, filho de Jonas.
Foi morto em Roma, crucificado de cabeça pra baixo,
no ano 64 d.C., durante a perseguição feita por Nero
aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi,
segundo a tradição, escolhida por ele mesmo, que
não se julgava digno de morrer como Jesus morreu.
Supõe-se que o seu túmulo se encontra sob a catedral
de São Pedro, no Vaticano.



.
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“v-10 Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do Sumo

Sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco.

v-11 Jesus disse a Pedro: Embainha tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que

o meu Pai me deu?”

João, Cap. 18:10 – 11)





(...) - Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O Mestre
no-lo deixou como rocha da fé imortal.

Paulo de Tarso se referindo a Simão:

XAVIER, Francisco Cândido. Paulo e Estêvão. Pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte. Cap. V.



Tim e Vanessa - Pedro

https://www.youtube.com/watch?v=MnsYY8vaypU

https://www.youtube.com/watch?v=MnsYY8vaypU


REFLEXÃO

O quanto da força e do 

devotamento de Pedro já 

existem dentro de nós?



GRATIDÃO
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