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Integração

A minha paz vos dou a 

minha paz vos deixo com ...
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A MISSÃO DE JESUS

 O QUE ACONTECEU COM A MENSAGEM DE JESUS AO 

LONGO DOS SÉCULOS?
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O que 
significa 
Jesus na 
sua vida?
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Para o homem, Jesus 
constitui o tipo da 
perfeição moral a que 
a Humanidade pode
aspirar na Terra. Deus 
no-lo oferece como o 
mais perfeito modelo e 
a doutrina que ensinou
é a expressão mais
pura da lei do Senhor, 
porque, sendo Ele o 
mais puro de quantos
têm aparecido na
Terra, o Espírito Divino
o animava.
Kardec- O livro dos Espíritos.
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Emmanuel

 “Jesus, cuja perfeição se perde na

noite imperscrutável das eras, 

personificando a sabedoria e o 

amor, tem orientado todo o 

desenvolvimento da Humanidade

terrena, enviando os seus

iluminados mensageiros, em todos

os tempos, aos agrupamentos

humanos e, assim como presidiu à 

formação do orbe, dirigindo, como

Divino Inspirador.
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Qual o nosso trabalho enquanto espírita
e cristão sincero em relação aos
ensinamentos do Cristo?

O trabalho do espírita, do cristão sincero é, portanto, 
o de resgatar o verdadeiro sentido dos ensinamentos
do Cristo.

Deve procurar entender o Evangelho segundo os
postulados da Doutrina Espírita, uma vez que 
esta representa o cumprimento da promessa do 
Cristo, assim registrada por João: “Se me amais, 
observareis os meus mandamentos, e eu rogarei
ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito para que 
convosco permaneça para sempre;

o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, 
porque não vê nem o conhece” (João, 14:15 a 17). “Mas 
o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que 
vos disse”. ( João, 14:26)



zz
Qual o Deus que a 
comunidade conhecia até
o momento de Jesus?

Jesus disponibiliza à 
Humanidade terrestre a 

Lei de Justiça 
transmitida por Moisés 
nos Dez Mandamentos 

(Decálogo).

O Mestre Nazareno traz 
a Lei de Amor e todas 

as orientações 
espirituais necessárias 

à melhoria moral do 
homem.
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Lei de Amor - Jesus não revogou a Lei de Deus (Decálogo) nem os ensinamentos 
essenciais dos demais profetas, (....) extraiu deles o espírito, ou seja, o sentido verdadeiro, 

libertandoos das limitações dos aspectos externos, literais. 
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O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, 
visto que esse é o sentimento por excelência, e os 
sentimentos são os instintos elevados à altura do 
progresso feito. Em sua origem, o homem só tem 
instintos; quando mais avançado e corrompido, só 
tem sensações; quando instruído e depurado, tem 
sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o 
amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas 
esse sol interior que condensa e reúne em seu 
ardente foco todas as aspirações e todas as 
revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a 
personalidade pela fusão dos seres; extingue as 
misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a 
sua humanidade, ama com amplo amor os seus 
irmãos em sofrimento! ditoso aquele que ama, pois 
não conhece a aflição da alma, nem a do corpo. 
Seus pés são leves e vive como que transportado, 
fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a 
divina palavra – amor, os povos sobressaltaram-se e 
os mártires, ébrios de esperança, desceram ao 
circo. – Lázaro. (Paris, 1862.)
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“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 e7)
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Por que Jesus 
é o caminho?
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Jesus é o 
caminho 

para que?
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Jesus é o caminho 
para Deus, o qual 
é o destino final da 
Humanidade 
redimida.

Portanto, Jesus é 
o caminho para os 
lugares celestiais 
[...].
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Jesus é o caminho para a 
transformação espiritual, a fim de que 
os homens venham a participar da 
forma de vida divina, a vida 
necessária e independente do próprio 
Pai [...], a plenitude de Deus, isto é, 
sua natureza e seus atributos [...].

Jesus é o Pioneiro desse caminho, e 
mostra aos homens como se devem
desenvolver espiritualmente, pois 
sempre palmilhou pela vereda que os
homens devem seguir. Ele é o 
Homem ideal a ser seguido, o 
Homem divino a ser duplicado
[...].243
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Eu sou o caminho ...

O Espírito Amélia Rodrigues nos faz refletir a respeito da 
responsabilidade e consequências do uso do livrearbítrio: 
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 EspíritoAmélia Rodrigues. Prólogo, 
p. 7.
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Pausa Para Reflexão

Qual o caminho que tenho escolhido na minha existência?
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Por que Jesus é a verdade?
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Eu sou a verdade …

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.
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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. 
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Por que Jesus é a vida?
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Eu sou a vida
…

(...) 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.

AVIER, F.C. Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. 
1. ed. 3. reimp. Brasília: FEB, 2012, cap. 166
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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.
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 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


