
LIVRO I

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE 

O EVANGELHO REDIVIVO





Leitura de Harmonização



FÉ E OBRAS

“A fé, se não tiver 

obras, é morta em si 

mesma.” 

(TIAGO, 2.17)

FCX/EMMANUEL.

Palavras de vida eterna. Cap. 05

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TDivino/TR/TRP/Tg/Tg02.htm#V17


Imaginemos o mundo transformado num

templo vasto, respeitável sem dúvida, mas

plenamente superlotado de criaturas em perene

adoração ao Céu.

Por dentro, a fé reinando sublime:

Orações primorosas…

Discursos admiráveis…

Louvores e cânticos…
Mas, por fora, o trabalho esquecido:
Campos ao desamparo…
Enxadas ao abandono…
Lareiras em cinza…



De que teria valido a exaltação exclusiva da

fé, senão para estender a morte no mundo que o

Senhor nos confiou para a glória da vida?

Não te creias, desse modo, em comunhão com

a Divina Majestade, simplesmente porque te

faças cuidadoso no culto externo da religião a

que te afeiçoas.

Conhecimento nobre exige atividade nobre.

Elevação espiritual é também dever de servir

ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes.



É por isso que fé e obras se completam no

sistema de nossas relações com a Vida Superior.

Prece e trabalho.

Santuário e oficina.

Cultura e caridade.

Ideal e realização.

Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo

indiscutível.



Não se limitou o Senhor a simples

glorificação de Deus nos Paços Divinos, quanto à

edificação dos homens. Por amor infinitamente a

Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida,

desceu à esfera dos homens e entregou-se à

obra do amor infatigável, levantando-nos da

sombra terrestre para a Luz Espiritual.

Emmanuel

Reformador, janeiro 1957, p. 3 e 4.



Prece Inicial



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



4.4   OS APÓSTOLOS DE JESUS. 

A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

4.4.4 Os apóstolos de Jesus. 

4.4.5 A missão dos apóstolos



OS APÓSTOLOS DE JESUS

Diferentes Personalidades



ANDRÉ:
✓ organizador
✓ metódico 
✓ previsível



BARTOLOMEU/NATANAEL:

✓ comunicador
✓ tradicionalista 
✓ sensível
✓ fácil relacionamento 
✓ divertido 
✓ felicidade acima dos resultados



FILIPE:

✓detalhista,
✓organizador 
✓metódico
✓sistemático



JOÃO EVANGELISTA

✓comunicador 
✓ sensível 
✓ bom relacionamento
✓confiável



JUDAS ISCARIOTES

✓ idealizador
✓ criativo
✓ intuitivo 
✓ futurista
✓ organizador 
✓ eficiente
✓ habilidoso 
✓ financista



JUDAS TADEU

✓ coração grande
✓ bom 
✓ generoso
✓ sensibilidade 
✓ simplicidade
✓ prestativo



MATEUS OU LEVI

✓ comunicador
✓ bom relacionamento
✓ generoso
✓ financista



PEDRO
✓ autosuficiente
✓ impulsivo  
✓ explosivo     
✓ Temperamento forte/difícil   
✓ prático
✓ senso de urgência
✓ motivação 
✓ realizador 



TIAGO MAIOR

✓ idealizador
✓ um pensador 
✓ criativo 
✓ intuitivo
✓ equilibrado 
✓ flexível 



TIAGO MENOR

✓ coração grande
✓ bom 
✓ generoso
✓ sensibilidade 
✓ simplicidade
✓ prestativo



SIMÃO, O ZELOTE

✓ nacionalista
✓ índole inflamada   
✓ revolucionário radical
✓ rebelde
✓ impulsivo
✓ prático
✓ leal 



TOMÉ

✓ organizador 
✓metódico
✓ leal 
✓ responsável 
✓ detalhista 
✓ analítico  
✓ incrédulo



Dos doze apóstolos, 
qual o que você mais 

se identifica?
Cite um traço da 
personalidade do 

mesmo

RODA DE 

CONVERSA



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

Recomendações iniciais de Jesus aos 

discípulos:

1. Não buscar facilidade ou comodidades:

“Amados — entrou Jesus a dizer-lhes, com

mansidão extrema —, não tomareis o caminho

largo por onde anda tanta gente, levada pelos

interesses fáceis e inferiores; buscareis a

estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios

pelo bem de todos”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

2. Evitar discussões e desentendimentos:

“Também não penetrareis nos centros das

discussões estéreis, à moda dos samaritanos,

nos das contendas que nada aproveitam às

edificações do verdadeiro reino nos corações

com sincero esforço”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

3. Público alvo da pregação: “Ide antes em

busca das ovelhas perdidas da casa de nosso

Pai que se encontram em aflição e vo-

luntariamente desterradas de seu Divino Amor.

Reuni convosco todos os que se encontram

de coração angustiado e dizei-lhes, de

minha parte, que é chegado o Reino de

Deus”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

4. Auxiliar a cura de enfermidades, da alma

e do Espírito: “Trabalhai em curar os

enfermos. Limpai os leprosos, ressuscitai os

que estão mortos nas sombras do crime ou

das desilusões ingratas do mundo, esclarecei

todos os Espíritos que se encontram em

trevas, dando de graça o que de graça vos é

concedido”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

5. Agir sempre com simplicidade, sem

privilégios: “Não exibais ouro ou prata em

vossas vestimentas porque o Reino dos céus

reserva os mais belos tesouros para os

simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes

[...] porque digno é o operário do seu sustento”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

6. 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”.



4.4.5  - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

7. 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 [...]”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

8. 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”.



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

9. 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 [...].”



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. Cap. 5,

4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS



4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

Como trabalhador do Cristo, o 
que eu sinto ouvindo essas 
recomendações de Jesus aos 
apóstolos?



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.5 – Os Evangelistas. A 

escritura dos textos evangélicos

4.5.1 – Evangelhos Canônicos e 

Evangelhos Apócrifos. A 

Septuaginta ou LXX

Próximo 

encontro...



Prece Final


