
TEMA 4.3 – JESUS É O CAMINHO, A VERDADE A VIDA. 

4.4.2 – DISCÍPULO

4.4.3 - APÓSTOLO



HARMONIZAÇÃO

•Qual a missão dos Espíritas?
•Qual a minha missão?



Espiritismo praticado

Irmãos, recordando Allan Kardec, na prática espiritista, lembremo-nos de 
que, no Espiritismo praticado, é necessário:
Colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos.
Negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor.
Reformar-se em Cristo, antes de reclamar a reforma dos outros.
Exemplificar o bem, antes de ensiná-lo.
Servir sem propósitos de recompensa.
Consolar, antes de procurar consolações.
Amar sem exigências.



Usar os bens do Pai, sem os desvarios da posse.
Compreender, antes de reclamar compreensão alheia.
Agradecer, antes de pedir.
Confiar sem angústias.
Cumprir todos os deveres da cooperação, sem as trevas da incompreensão 
e da queixa.

Jesus é Caminho, Verdade e Vida.
Kardec é Trabalho, Solidariedade e Tolerância.



O Caminho da realização não dispensa o Trabalho.
O templo da Verdade não exclui a Solidariedade legítima.
A Vida eterna pede a luz da Tolerância construtiva.

O Espiritismo em seu tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso, 
é movimento libertador das consciências, mas só o Espiritismo 
praticado liberta a consciência de cada um.
Lembrando o grande Missionário, não vos esqueçais de que o 
Espiritismo prático pode ser o Espiritismo do “eu” e que só o 
Espiritismo praticado é o Espiritismo de Deus.

Nosso Livro – 1ª Parte – Chico Xavier: Espíritos diversos.
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JESUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.



"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 

ao Pai, a não ser por mim. - João 14:6



Qual caminho Cristo representa?

Quais os cuidados que devemos tomar 

ao traçar o caminho que tomamos em 

nossas vidas?

Para você



Sou o Caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizestes; posso, 
portanto, ser, como de fato sou, vosso guia, vosso roteiro, vosso 
cicerone. Ninguém vos poderá conduzir e orientar senão Eu mesmo, 
porque nenhum outro, de todos que baixaram à Terra, jamais fez o 
trajeto que conduz ao Pai. Por isso vos digo: ninguém realiza os eternos 
destinos, senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. 

Nas pegadas do mestre, Cap. As três afirmativas – Vinícius (Pedro Camargo)



O que representa a verdade do 

Cristo?

ReflexãoPara você



Sou a Verdade, porque não falo de mim mesmo, não fantasio como 
fazem os homens que buscam seus próprios interesses e sua própria 
glória; só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, 
como seu mesmo Verbo encarnado. 

Nas pegadas do mestre, Cap. As três afirmativas – Vinícius (Pedro Camargo)



O que é vida para você?

Como aproveitar a nossa existência 

pensando na nossa evolução?

ReflexãoPara você



Sou a Vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, 
tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens cuja existência 
efêmera e instável depende, em absoluto, de circunstâncias externas.

Nas pegadas do mestre, Cap. As três afirmativas – Vinícius (Pedro Camargo)



Sou a Vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal, 
tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens cuja existência 
efêmera e instável depende, em absoluto, de circunstâncias externas.

Nas pegadas do mestre, Cap. As três afirmativas – Vinícius (Pedro Camargo)



Como espíritas devemos dobrar a 
vigilância procurando identificar a que 
senhor, realmente, estamos servindo. Se 
seguimos o Mestre Nazareno é necessário 
manter a perseverança do propósito de 
segui-lo.
Cristo é o caminho que devemos procurar, 
a verdade que devemos crer e a vida na 
qual devemos ter esperança.
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OS APÓSTOLOS E DISCÍPULOS DE JESUS.



Discípulo é quem aprende com um mestre. Não apenas como um aluno 
(que ouve e entende), mas que procura agir de acordo com sua "escola", 
reproduzir sua técnica, estilo, pensamento ou vivência.

Apóstolo (do grego: enviado) é todo aquele que propaga uma ideia ou 
doutrina.



Mestre é aquele que pode ensinar a outros, porque reconhecidamente tem 
maior sabedoria ou capacidade de ação.

Através de seus discípulos e apóstolos é que um mestre que realiza, pois 
somente assim a ideia ou ação, de que ele é expoente, consegue se 
expandir, concretizar e perpetuar na humanidade.



O que é preciso para ser discípulo de 

Jesus?

Reflexão



Quem o quisesse poderia se tornar um discípulo de Jesus. Bastava, em 
princípio, preencher voluntariamente certas condições.
A primeira delas seria, certamente, a de estar disposto a amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.

O que identifica o cristão é o amor com que age para com seus 
semelhantes, o bem que realiza por amor ao próximo.

Therezinha Oliveira – Estudos Espíritas do Evangelho – Capítulo 12: Seguidores de Jesus



"Vós sois o sal da Terra e a luz do 

mundo!”
Mateus 5:13-16

O CRISTO E NÓS



Como o sal (que preserva da corrupção e dá sabor especial aos alimentos), 
o cristão com sua conduta evangelizada preserva o meio em que vive da 
degeneração moral e dá clima de espiritualidade e idealismo à vida social.

Como a luz (que sendo a do sol, vitaliza e higieniza a tudo e a todos, e que 
sendo de qualquer outro tipo, ao menos permite perceber e distinguir bem 
todas as coisas), o cristão, com seu conhecimento e ação espiritualizada 
fortalece as almas, limpa as mentes, e a tudo esclarece, distinguindo o 
certo do errado.

Therezinha Oliveira – Estudos Espíritas do Evangelho – Capítulo 12: Seguidores de Jesus



Jesus pede aos cristãos:

- que não se tornem "insípidos" (não percam seu valor moral);

- nem ocultem seu conhecimento espiritual "sob o alqueire" (sob a medida 
dos interesses materiais).

Therezinha Oliveira – Estudos Espíritas do Evangelho – Capítulo 12: Seguidores de Jesus



Como está a minha tarefa como 
colaborador do Cristo?

Por quais caminhos tenho andado?

O que preciso fazer ou deixar de fazer 
para melhor aproveitar a minha atual 

experiência terrena?



O que Jesus me disse hoje?


