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Em silêncio
“Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos
do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus” - Paulo. ( Efésios, 6:6.)

Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz.
Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse.
Se amas, não firas o objeto amado com exigências.
Se pretendes curar, não humilhes o doente.
Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém



Se ensinas a caridade, não te trajes de
espinhos, para que teu contacto não
dilacere os que sofrem.
Tem cuidado na tarefa que o Senhor te
confiou.
É muito fácil servir à vista. Todos querem
fazê-lo, procurando o apreço dos homens.



Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório
manto da vaidade.
É por isto que, em todos os tempos, quase todo o
trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em
geral, cuida-se de obter a qualquer preço as
gratificações e as honras humanas.
Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor
sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez
mais, com o Senhor, no divino silêncio do espírito...



Vai e serve.
Não te dêem cuidado as fantasias
que confundem os olhos da carne
e nem te consagres aos ruídos da
boca.

.



Faze o bem, em silêncio.
Foge às referências pessoais e
aprendamos a cumprir, de coração,
a vontade de Deus.

Emmanuel



Prece



Sua presença é muito bem vinda!!
O Evangelho Redivivo , Turma-1.

Apresente-se!
1. Nome
2. Centro Espírita/função
3. Cidade/Estado/País



?





Preparando – nos...



O seu plano estratégico de trabalho e
aperfeiçoamento pode ser compartilhado?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.4.5  

4.4.5  A missão dos apóstolos



4.4.5   A missão dos apóstolos

• Humberto de Campos – 10
tópicos (Cont)

Roda de conversa

Tema 4.4.5 



Aplicando a maiêutica no
diálogo  com o texto .



O Evangelho Redivivo: 
uma metodologia ativa

Dialética Socrática

Kardec: O método



Método 
Kardequiano

Orientação de 
Emmanuel



Como dialogar com o 
texto?

Perguntar o quê?

Questionar por quê?



Como Jesus preparou os apóstolos para a missão?

(...) o Mestre reuniu os doze em casa de Simão Pedro
e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao
grande apostolado. De conformidade com a narrativa
de Mateus, as recomendações iniciais do Messias
aclaravam as normas de ação que os discípulos
deviam seguir para as realizações que lhes competiam
concretizar.

FCX. Humberto de Campos .c.5 Boa Nova

A missão dos apóstolos 



Instruções de Jesus

O que diz Mateus  no capítulo 10 do evangelho a ele 
atribuído?

✓ A missão dos doze 10:1-16
✓ Os missionários serão perseguidos 10:17 -25
✓ Falar sem medo 10:26-33
✓ Jesus, causa de divisões 10:34-36
✓ Renunciar a si mesmo 10: 37-39
✓ Conclusão do discurso apostólico 10:40-42

✓ Mc 3:14-19; 16:19-20; 13:9-13; 4:22; 8:38; 9:37; 9:41
✓ Lc 9:1; 6:13-16; 9: 4-5/52-53; 9:26;12:51-53;10:16
✓ Jo 15;27; 16:1-4; 18:19-25; 12:44-45



Humberto de Campos – 10 tópicos
Quais recomendações de Jesus foram vistas?

1. Não buscar facilidades ou comodidades:
2. Evitar discussões e desentendimentos:
3. Público alvo da pregação:
4. Auxiliar a cura de enfermidades, da alma e do espírito:
5. Agir sempre com simplicidade, sem privilégios:

O caminho largo X a estrada estreita



Humberto de Campos – 10 tópicos Qual a proscrição a ser observada na divulgação da missão?

6. Não fazer proselitismo:

Quais os critérios para o exercício desta prescrição?

“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”.



Humberto de Campos – 10 tópicos
Jesus recomenda tomar que medida?

7. Tomar a prudência como guia seguro:

De que forma exercitar a prudência necessária?

“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 [...]”.



Humberto de Campos – 10 tópicos O que não se deve temer, em momento algum?

8. Não temer perseguições e sofrimentos:

E se houver perseguições ? Qual a saída?

“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.

Qual o parâmetro para a incidência de sofrimento na jornada?

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”.



Humberto de Campos – 10 tópicos O Que deve ser mantido sempre?

9. Manter irrestrita confiança em Deus:

Por que não desistir da 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.

O que não temer e o que temer neste caminho e por quê?

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 [...].”



Humberto de Campos – 10 tópicos

O que pode ser alcançado com o exercício
dessas ações sugeridas por Humberto de Campos?

10. Ser fiel servidor do evangelho:

O que se recomenda para o fiel servidor e qual o fruto
dessas ações?

“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”.



Dialogar com o texto – qual 
o significado?





Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


