
TEMA 4.4.5 –MISSÃO DOS APÓSTOLOS



Compromisso Pessoal

“Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.” – PAULO. (I

Coríntios, 3:6)

Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito.
Após o esforço de quem planta, há quem sega o vegetal

nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja.
Pensando, porém, no impositivo da descentralização, no

serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas
construções de ordem moral que nos competem.



Muitos deles, convidados a compromissos edificantes, nesse
ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa,
como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do
aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram, quase
sempre com ironia, que não nasceram para lideres.

Os que assim procedem costumam relegar para Deus
comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso,
acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam
a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da
verdade, em favor de si mesma.



Sabemos que a essência de toda atividade, numa lavra
agrícola, procede, originalmente, da Providência Divina. De
Deus vêm a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação
para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam
de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento
do cultivador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém
deve plantar.

Ceifa de Luz . Emmanuel/Chico Xavier
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Que tens com o Cristo?



É importante estarmos informados a respeito das instruções que Jesus 
transmitiu aos apóstolos em relação a missão que lhes cabia executar.

A mensagem a seguir, poder ser lida na íntegra no Livro Boa Nova de 
Humberto de Campos.



Não buscar facilidades 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”.



O que seria a porta larga e a porta estreita?

Por onde tenho andado?

APLICANDO O REDIVIVO



Evitar discussões e desentendimentos.

“Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda 
dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam às edificações 
do verdadeiro Reino nos corações com sincero esforço.” 



O que seriam as discussões estéreis?

Como tenho lidado com a maledicência?

APLICANDO O REDIVIVO



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.” 



Quem são as ovelhas perdidas?

Qual o meu papel como espírita diante delas?

APLICANDO O REDIVIVO



Auxiliar na cura de enfermidades da alma e do Espírito.

“Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar 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.”



O que são as enfermidades do Espírito?

De que forma posso auxiliar o meu próximo no 

processo de cura?

APLICANDO O REDIVIVO



Agir sempre com simplicidade.

“Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o Reino do 
céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o 
supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque 
digno é o operário do seu sustento.” 



O que é o necessário?

Quanto tempo tenho dedicado às conquistas dos 

tesouros dos Céus?

APLICANDO O REDIVIVO



Não fazer proselitismo.

“Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem 
deseje 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.”



O que é fazer proselitismo?

Qual a melhor maneira para propagar a Doutrina 

Espírita?

APLICANDO O REDIVIVO



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.” [...]



O que é a voz do Pai?

Tens ouvido a voz da tua consciência?

APLICANDO O REDIVIVO



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 do que o seu 
senhor.”



De que forma acontecem as perseguições hoje?

Na caminhada com o Cristo, tendes medo de 

algo?

APLICANDO O REDIVIVO



Manter a 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.” [...]



O que é trabalhar pelo reino de Deus?

Já fosses testado quanto a tua confiança nos 

desígnios do Pai?

APLICANDO O REDIVIVO



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.”



O que é confessar Cristo?

Como eu posso divulgar o Evangelho?

APLICANDO O REDIVIVO



Jesus está te fazendo um convite...
Silencie a mente e ouça.



Responda com 3 PALAVRAS:

Quais são os maiores desafios 
para atender o chamado do 

Cristo?



Aceitas o convite do Cristo?


