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A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura. Marcos 16:15

• e, indo, pregai, dizendo: É 
chegado o Reino dos céus. 
Mateus 10:7



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Evangelho Segundo o Espiritismo – capítulo XX, 
item 4 – Os Trabalhadores de Última Hora – Missão 
dos espíritas – Erasto (Paris, 1863.)

• Não escutais já o ruído da tempestade que há de 
arrebatar o velho mundo e abismar no nada o 
conjunto das iniquidades terrenas? Ah! bendizei o 
Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua 
soberana justiça e que, novos apóstolos da crença 
revelada pelas proféticas vozes superiores, ides 
pregar o novo dogma da reencarnação e da 
elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, 
bem ou mal, suas missões e suportado suas provas 
terrestres.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Não mais vos assusteis! As línguas de fogo 
estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros 
adeptos do Espiritismo!... sois os escolhidos 
de Deus! Ide e pregai a palavra divina. É 
chegada a hora em que deveis sacrificar à sua 
propagação os vossos hábitos, os vossos 
trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e 
pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. 
Certamente falareis a criaturas que não 
quererão escutar a voz de Deus, porque essa 
voz as exorta incessantemente à abnegação.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Pregareis o desinteresse aos avaros, a 
abstinência aos dissolutos, a mansidão aos 
tiranos domésticos, como aos déspotas! 
Palavras perdidas, eu o sei; mas não 
importa. Faz-se mister regueis com os 
vossos suores o terreno onde tendes de 
semear, porquanto ele não frutificará e não 
produzirá senão sob os reiterados golpes 
da enxada e da charrua evangélicas. Ide e 
pregai!



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ó todos vós, homens de boa-fé, conscientes 
da vossa inferioridade em face dos mundos 
disseminados pelo infinito!... lançai-vos em 
cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e 
proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que 
cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia! 
Homens simples e ignorantes, vossas línguas 
se soltarão e falareis como nenhum orador 
fala. Ide e pregai, que as populações atentas 
recolherão ditosas as vossas palavras de 
consolação, de fraternidade, de esperança e de 
paz.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Que importam as emboscadas que vos armem 
pelo caminho! Somente lobos caem em 
armadilhas para lobos, porquanto o pastor 
saberá defender suas ovelhas das fogueiras 
imoladoras.

• Ide, homens, que, grandes diante de Deus, 
mais ditosos do que Tomé, credes sem 
fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da 
mediunidade, mesmo quando não tenhais 
conseguido obtê-los por vós mesmos; ide, o 
Espírito de Deus vos conduz.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Marcha, pois, avante, falange imponente 
pela tua fé! Diante de ti os grandes 
batalhões dos incrédulos se dissiparão, 
como a bruma da manhã aos primeiros 
raios do Sol nascente.

• A fé é a virtude que desloca montanhas, 
disse Jesus. Todavia, mais pesados do que 
as maiores montanhas, jazem depositados 
nos corações dos homens a impureza e 
todos os vícios que derivam da impureza. 



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Parti, então, cheios de coragem, para 
removerdes essa montanha de iniquidades 
que as futuras gerações só deverão conhecer 
como lenda, do mesmo modo que vós, que 
só muito imperfeitamente conheceis os 
tempos que antecederam a civilização pagã.

• Sim, em todos os pontos do Globo vão 
produzir-se as subversões morais e 
filosóficas aproxima-se a hora em que a luz 
divina se espargirá sobre os dois mundos.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Ide, pois, e levai a palavra divina: aos 
grandes que a desprezarão, aos eruditos que 
exigirão provas, aos pequenos e simples que 
a aceitarão; porque, principalmente entre os 
mártires do trabalho, desta provação terrena, 
encontrareis fervor e fé. Ide; estes receberão, 
com hinos de gratidão e louvores a Deus, a 
santa consolação que lhes levareis, e 
baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas 
aflições que a Terra lhes destina.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Arme-se a vossa falange de decisão e 
coragem! Mãos à obra! o arado está 
pronto; a terra espera; arai!

• Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa 
que Ele vos confiou; mas, atenção! 
entre os chamados para o Espiritismo 
muitos se transviaram; reparai, pois, 
vosso caminho e segui a verdade.



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Pergunta. - Se, entre os 
chamados para o Espiritismo, 
muitos se transviaram, quais os 
sinais pelos quais 
reconheceremos os que se 
acham no bom caminho?



A IMPORTÂNCIA DA EXPOSIÇÃO 
DOUTRINÁRIA ESPÍRITA

• Resposta. - Reconhecê-los-eis pelos princípios da 
verdadeira caridade que eles ensinarão e 
praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de 
aflitos a que levem consolo; reconhecê-los-eis 
pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, 
pelo seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-eis, 
finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque 
Deus quer o triunfo de Sua lei; os que seguem Sua 
lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a 
vitória; mas Ele destruirá aqueles que falseiam o 
espírito dessa lei e fazem dela degrau para 
contentar sua vaidade e sua ambição. 
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O GRANDE COMPROMISSO DO 
EXPOSITOR ESPÍTIRA

• Não escutais já o ruído da 
tempestade que há de 
arrebatar o velho mundo e 
abismar no nada o conjunto 
das iniquidades terrenas? 



O GRANDE COMPROMISSO DO 
EXPOSITOR ESPÍTIRA

• Ah! bendizei o Senhor, vós que haveis 
posto a vossa fé na sua soberana 
justiça e que, novos apóstolos da 
crença revelada pelas proféticas vozes 
superiores, ides pregar o novo dogma 
da reencarnação e da elevação dos 
Espíritos, conforme tenham cumprido, 
bem ou mal, suas missões e suportado 
suas provas terrestres.



O GRANDE COMPROMISSO DO 
EXPOSITOR ESPÍTIRA

• Não mais vos assusteis! As línguas 
de fogo estão sobre as vossas 
cabeças. Ó verdadeiros adeptos do 
Espiritismo!... sois os escolhidos 
de Deus! Ide e pregai a palavra 
divina. 

• [...] Ide e agradecei a Deus a 
gloriosa tarefa que Ele vos confiou.



O GRANDE COMPROMISSO DO 
EXPOSITOR ESPÍTIRA

• 1 Coríntios: 3 - 9 – Porque de 
Deus somos cooperadores; 
lavoura de Deus, edifício de Deus
sois vós.

• 2 Coríntios: 5 - 20 – De sorte que 
somos embaixadores em nome
do Cristo, como se Deus
exortasse por nosso intermédio.



O GRANDE COMPROMISSO DO 
EXPOSITOR ESPÍTIRA

• Romanos 8.17 – E, se nós 
somos filhos, somos, logo, 
herdeiros também, herdeiros 
de Deus e co-herdeiros de 
Cristo; se é certo que com ele 
padecemos, para que também 
com ele sejamos glorificados.
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AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA

• É chegada a hora em que 
deveis sacrificar à sua 
propagação os vossos hábitos, 
os vossos trabalhos, as vossas 
ocupações fúteis. Ide e pregai. 
Convosco estão os Espíritos 
elevados.



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• “Sacrificar à sua propagação”
• Qual o sentido original da palavra sacrifício?
• Na sua acepção primordial a palavra 

sacrifício tinha a conotação de dedicar-se 
com ardor a uma determinada atividade.

• Da orientação de Erasto tiramos as seguintes 
ilações sobre as condições para o expositor 
espírita fazer jus ao compromisso de 
“escolhido por Deus” para a tarefa de 
propagar a mensagem do Consolador 
prometido por Jesus.



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• 1 – Dedicar-se com ardor fazendo o bem no 

limite de suas forças 
• L.E. Q. 642. Para agradar a Deus e assegurar a 

sua posição futura, bastará que o homem não 
pratique o mal?

• “Não; cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas 
forças, porquanto responderá por todo mal que 
haja resultado de não haver praticado o bem.”

• Gálatas 6:9 – E não nos cansemos de fazer o 
bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 
desfalecermos.



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• 2 – Boa-vontade para servir com 

consciência 
• 1ª. Coríntios 9:17 – Se o faço de livre 

vontade, tenho galardão; mas, se 
constrangido, é, então, a responsabilidade 
de despenseiro que me está confiada.

• Filemon 1:14 nada, porém, quis fazer sem 
o teu consentimento, para que a tua 
bondade não venha a ser como que por 
obrigação, mas de livre vontade. 



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• Colossenses 3.23 e 24 – E, tudo 

quanto fizerdes, fazei-o de todo 
o coração, como ao Senhor e 
não aos homens, sabendo que 
recebereis do Senhor o 
galardão da herança, porque a 
Cristo, o Senhor, servis. 



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• 3 – Sintonia com os Espíritos elevados 

pela mudança de hábitos, 
desenvolvendo hábitos saudáveis 

• Romanos 12:2 – E não vos conformeis 
com este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus. 



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA
• 2ª. Coríntios 4:1 e 2 – Pelo que, tendo 

este ministério, segundo a misericórdia 
que nos foi feita, não desfalecemos;  
antes, rejeitamos as coisas que, por 
vergonha, se ocultam, não andando com 
astúcia nem falsificando a palavra de 
Deus; e assim nos recomendamos à 
consciência de todo homem, na presença 
de Deus, pela manifestação da verdade. 



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA

• 4 – Dar o melhor de si com zelo 
e dedicação

• 1ª. Coríntios 12 - 31 –
Entretanto, procurai, com zelo, 
os melhores dons. E eu passo a 
mostrar-vos ainda um caminho 
sobremodo excelente. 



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA

• Efésios 2:10 – Porque 
somos feitura sua, 
criados em Cristo Jesus 
para as boas obras, as 
quais Deus preparou para 
que andássemos nelas.



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA

• 5 – Servir com alegria,  
entusiasmo e perseverança

• FILIPENSES 4:4 Alegrai-vos
sempre no Senhor; outra vez 
digo: alegrai-vos.



AS CONDIÇÕES PARA FAZER JUS AO 
COMPROMISSO DE SER UM EXPOSITOR 

ESPÍRITA

• 1ª. CORÍNTIOS 15:58 – Portanto, 
meus amados irmãos, sede
firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho
não é vão no Senhor.
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