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O CAMINHO 

“Eu sou o caminho...” - Jesus 
(João, 14:6.)



Há muita gente acreditando, ainda, na

Terra, que o Cristianismo seja uma panacéia

como tantas para a salvação das almas.

Para essa casta de crentes, a vida

humana é um processo de gozar o possível no

corpo de carne, reservando-se a luz da fé para

as ocasiões de sofrimento irremediável.

Há decadência na carne? Procura-se o

aconchego dos templos.

Veio a morte de pessoas amadas?



Ouve-se uma ou outra pregação que

auxilie a descida de lágrimas momentâneas.

Há desastres? Dobram-se os joelhos, por

alguns minutos, e aguarda-se a intervenção

celeste.

Usa-se a oração, em momentos

excepcionais, à maneira de pomada

miraculosa, somente aconselhável à pele, em

ocasiões de ferimento grave.

A maioria dos estudantes do

Evangelho parecem esquecer que o Senhor

se nos revelou como sendo o caminho...



Não se compreende estrada sem proveito.

Abraçar o Cristianismo é avançar para a vida

melhor.

Aceitar a tutela de Jesus e marchar, em

companhia dEle, é aprender sempre e servir

diariamente, com renovação incessante para o

bem infinito, porque o trabalho construtivo, em

todos os momentos da vida, é a jornada sublime

da alma, no rumo do conhecimento e da

virtude, da experiência e da elevação.



Zonas sem estradas que lhes

intensifiquem o serviço e o transporte são

regiões de economia paralítica.

Cristãos que não aproveitam o

caminho do Senhor para alcançarem a

legítima prosperidade espiritual são

criaturas voluntariamente condenadas à

estagnação.

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de luz. Pelo

Espírito Emmanuel. Brasília: FEB, Cap. 176, O

caminho
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“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



4.1 - Jesus, Guia e modelo da Humanidade 

terrestre

1) A Comunidade de Espíritos puros
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4) Programa espiritual para Humanidade 

terrestre
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4.3.3 Eu sou a vida
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E A VIDA 
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4.4.2 Discípulo
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SENTINDO A 

MENSAGEM...

Que píncaros de angelitude

poderemos alcançar se nos

consagrarmos realmente ao

Divino Amigo que desceu e se

humilhou por nós?



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.3 – JESUS É O 

CAMINHO, A VERDADE E A 

VIDA

(pág. 104)



4.3
JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA

Na última reunião realizada com os apóstolos,

imortalizada pela História como a Última Ceia,

pouco antes da crucificação, Jesus anuncia: “Eu

sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém

vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis,

também conhecereis meu Pai. Desde agora o

conheceis e o vistes.”

(João, 14:6 e 7) Bíblia de 

Jerusalém – O evangelho 

segundo João – p. 1879



4.3
JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA

Espiritismo sem Evangelho é apenas

sistematização de ideias para transposição da

atividade mental, sem maior eficiência na

construção do porvir humano.

XAVIER, Francisco Cândido. Luz no caminho. Pelo

Espírito Emmanuel. Cap. Irmanemo-nos em Jesus, p. 40.



4.3
JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA

Trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso

alcance, a fim de que o Cristianismo Redivivo

prevaleça entre nós, (...), unidos

fraternamente, sejamos colaboradores

sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as

sublimes palavras: “Eu sou o Caminho, a

Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por

Mim”

XAVIER, Francisco Cândido. Luz no caminho. Pelo Espírito Emmanuel.

Cap. Irmanemo-nos em Jesus, p. 40.



4.3.1 EU SOU O CAMINHO

Jesus é o caminho para Deus, o qual é o

destino final da Humanidade redimida.

Jesus é o caminho para os lugares celestiais
[...].

Jesus é o caminho para a transformação

espiritual, a fim de que os homens venham a

participar da forma de vida divina, [...].

CHAMPLIN, Russel Norman. V. 2. (Lucas/João). O novo testamento

interpre- tado versículo por versículo. It. 14.6, p. 683



O Espírito Amélia Rodrigues nos faz refletir a respeito da

responsabilidade e consequências do uso do livre-

arbítrio:

Para todas as direções existem caminhos. Há

curtos caminhos [...] Também os há largos e

longos [...]. A vida, em si mesma, é um

caminho que cada criatura percorre na

experiência existencial com êxito ou

fracasso, conforme a opção feita. Todos

seguimos por caminhos variados, muitas vezes,

ignorando o ponto a que nos levam.

4.3.1 EU SOU O CAMINHO

FRANCO, Divaldo P. Pelos caminhos de Jesus.

Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Prólogo, p. 7.



O progresso marcha, lenta ou aceleradamente, e

ninguém o pode deter. É o processo natural da

vida, que evolui sistematicamente sem nunca

parar. [...]

O mesmo ocorre com a verdade. Não pode ser

impedida, porque o seu fluxo, o seu curso, é

inestancável.

Imbatível, termina por impregnar as mentes e

acolher-se nos corações.

FRANCO, Divaldo P. Dias venturosos. Pelo Espírito Amélia Rodrigues.

Cap. 22, p. 143-144 e 145.

4.3.2 EU SOU A VERDADE



A verdade é transparente como a luz diáfana

do amanhecer; é vida que nutre e pão que

alimenta.

A verdade procede de Deus e a Ele conduz o

pensamento, as realizações e os seres. [...]

Jesus afirmou que a verdade liberta, porque

desalgema, dignifica, impondo responsabilidade e

dever, que são as suas primeiras consequências

FRANCO, Divaldo P. Dias venturosos. Pelo Espírito Amélia
Rodrigues. Cap. 22, p. 143-144 e 145.

4.3.2 EU SOU A VERDADE



(...) É imprescindível construir o castelo

interior, de onde possamos erguer

sentimentos aos campos mais altos da vida.

Não nos visitou o Cristo, como doador de

benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada

do coração à usina do Amor de Deus,

convertendo-nos em luzes inextinguíveis

Sejamos portadores da vida imortal.

XAVIER, F.C. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 1. ed. 3. 

reimp. Brasília: FEB, 2012, cap. 166

4.3. 3  EU SOU A VIDA



4.3
JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA

Sou o Caminho, porque já fiz o percurso que ainda não

fizestes; (...). Por isso vos digo: ninguém realiza os eternos

destinos, senão acompanhando-me, seguindo as minhas

pegadas.

Sou a Verdade, porque não falo de mim mesmo (...) só

falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu

oráculo, como seu mesmo Verbo encarnado.

Sou a Vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou

imortal, tenho vida em mim mesmo (...)

VINÍCIUS (Pedro Camargo). Nas pegadas do mestre. Capítulo: As três

afirmativas do Cristo, p.321.



4.3
JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA

Transformemo-nos, assim, naquelas

“cartas vivas” do Mestre a que o

Apóstolo Paulo se refere em suas

advertências imortais. (...)

Não nos iludamos. O amor ilumina a

justiça, mas a justiça é a base da Lei

Misericordiosa (...)

Irmanemo-nos, desse modo, em Jesus,

para que a tormenta não nos colha, de

surpresa, o coração. (...)

XAVIER, Francisco Cândido. Luz no caminho. Pelo Espírito

Emmanuel. Capítulo: Irmanemo-nos em Jesus, p. 35 a 39



Reflexão

Somos as “cartas vivas”

do Mestre a que o Apóstolo

Paulo se refere em suas

advertências imortais?



4.4
OS APÓSTOLOS DE JESUS. 
A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

São escassos os registros históricos

existentes sobre os apóstolos. Mesmo

assim, é possível identificar características da

personalidade dos membros do Colégio

Apostolar do Cristo

Diferença do significado de apóstolo e de

discípulo, palavras usuais nos textos

bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento,

conceitos básicos.



Palavra grega, originária do verbo apostello, que
significa “pessoa enviada”, “mensageiro”.

No Novo Testamento, quando aplicada a Jesus
indica “o enviado de Deus”. Pode referir-se ao
“enviado às igrejas”, como aconteceu a Pedro,
João e a Paulo, entre outros.

DOUGLAS, J. D. (Organizador) O novo dicionário da bíblia, p. 67. 

4.4.1 APÓSTOLO

Pedro e Paulo



Vocábulo que tem origem no hebraico

limud, traduzido para o grego como

mathenes e para o latim como discipulus,

traz o significando de “pupilo”, “aprendiz”.

A palavra hebraica (limud) pode também

significar “erudito”.

DOUGLAS, J. D. (Organizador) O novo dicionário da bíblia, p. 

67/68. 

4.4.2 DISCÍPULO



4.4
OS APÓSTOLOS DE JESUS. 
A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

(...) é comum nos dias atuais empregar as

palavras discípulo e apóstolo como

sinônimas, sobretudo em palestras ou outras

exposições verbais. Contudo, discípulo mantém

sentido original de aprendiz, enquanto

apóstolo refere-se a alguém que já possui

maior conhecimento, investido ou não de

alguma missão.



4.4
OS APÓSTOLOS DE JESUS. 
A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

Jesus organizou um colégio
apostolar formado de doze
apóstolos para a execução de
sua missão, com apoio usual
de discípulos, familiares ou
amigos dos apóstolos.

Concluído o aprendizado
essencial, Jesus envia os
apóstolos a diversos lugares
para que anunciem o
Evangelho do Reino e a vinda
do Reino de Deus.

4.4.3 OS APÓSTOLOS DE JESUS



4.4.3 OS APÓSTOLOS DE JESUS

Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe

asseguraram cobertura à obra redentora, não

para incensar-se e nem para encerrá-los em

torre de marfim, mas para erguê-los à condição

de amigos fiéis, capazes de abençoar,

confortar, instruir e servir ao povo que, em

todas as latitudes da Terra, lhe constitui a

amorosa família do coração.

XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. Estude e viva. Pelos Espíritos 

André Luiz e Emmanuel. 14. ed. 5. imp. Brasília: FEB, 2013, cap. 39

(mensagem de Emmanuel), p. 171



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.4.4 – DADOS 

BIOGRÁFICOS DOS 

APÓSTOLOS

Próximo 

encontro...

(pág. 111 a 121)
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