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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.

EMMANUEL
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TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



4.4.5 - A missão dos apóstolos

4.5 - Os Evangelistas. A escritura 

dos textos evangélicos

TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



A MISSÃO DOS 

APÓSTOLOS

Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou,

dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes,

nem entrareis em cidade de samaritanos; mas

ides, antes, às ovelhas perdidas da casa de

Israel. (Mt 10:5-6)



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

RECOMENDAÇÕES INICIAIS DE JESUS 

AOS DISCÍPULOS
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4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

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 voluntariamente 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

“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”.

5. AGIR SEMPRE COM SIMPLICIDADE, SEM

PRIVILÉGIOS:



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

“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”.

6. NÃO FAZER PROSELITISMO: 



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 [...].”



4.4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

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”.



4.5 - A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

Como

trabalhador

do Cristo, o

que eu sinto

ouvindo

essas

recomendaç

ões de

Jesus aos



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...
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