
Jesus veio

“Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens.” 

Paulo. (FILIPENSES, capítulo 2, versículo 7.)

Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a
colaboração imediata de Espíritos aperfeiçoados e compreensivos e, sim,
“aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante
aos homens”.

Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por
estabelecer boas obras nos serviços de confraternização
evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se
compraz imensa percentagem de criaturas da Terra.

Entretanto, tais reclamações não são justas.



Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime; todavia, o Mestre
veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a
beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo.

O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda.

Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para
desentendimento com os irmãos da Terra.

Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo.

No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a
meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões.



XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e 
Vida , pelo Espírito Emmanuel. Cap. 8

Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes
ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem
aparatos que lhe ofendam a inferioridade.

Recorda a demonstração do Mestre Divino.

Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço
e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado.
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José e os fatos que Antecederam 
o nascimento De jesus (Mt :18 - 25)



[...] Jesus, com a sua exemplificação divina, 
entregaria o código da fraternidade e do amor a 

todos os corações. 

A manjedoura assinalava o ponto inicial
da lição salvadora do Cristo, como a
dizer que a humildade representa a
chave de todas as virtudes.



[...] a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para 

o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do Céu, 

ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, 

O Evangelho é o Sol da Imortalidade que o Espiritismo 
reflete, com sabedoria, para a atualidade do mundo.

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz, pelo Espírito 
Emmanuel. Prefácio





3.1 José
Em Nazaré, encontram-se os registros da vida de Maria, 
mãe de Jesus. Seus pais foram Joaquim e Ana, 
descendentes da tribo de Judá. Sua mãe Ana, foi estéril 
durante 20 anos de casamento com Joaquim, um rico e 
piedoso judeu....  (Protoevangelho de Tiago....)

Nasceu uma linda menina que 
Ana colocou o nome de 

Maria-Miriam...



Aos três anos de idade Maria foi levada ao templo para ali viver 
consagra a Deus. Com apenas três ano, já agia como uma pessoa 
adulta.

Quando Maria completou 12 anos, o sumo sacerdote convocou os viúvos e jovens 
não casados  da tribo de Judá e pediu  que cada um trouxesse um bastão. 

Em seguida, que aquele a quem Deus mostrasse um sinal seria o esposo de 
Maria. A escolha caiu sobre José...

Dedicava grande parte do dia à oração.



E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia, chamada Nazaré.
A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era 
José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria.

E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, 
agraciada; o Senhor é contigo; bendita és tu entre as 
mulheres.

E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e 
considerava que saudação seria esta.

Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque 
achaste graça diante de Deus.

E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um 
filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus.

Um anjo visita Maria
Lucas 1:26-38



Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; 
e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai;
E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino 
não terá fim.

E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não 
conheço homem algum?

E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o 
Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti 
há de nascer, será chamado Filho de Deus.

[...]  Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor; 
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo 
ausentou-se dela.   

Um anjo visita Maria
Lucas 1:26-38



Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: 
Que estando Maria, sua mãe, desposada com 
José, antes de se ajuntarem, achou-se ter 
concebido do Espírito Santo.

Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou 
deixá-la secretamente.



E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o seu 
povo dos seus pecados.

E, projetando ele isto, eis que em sonho 
lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: 
José, filho de Davi, não temas receber a 
Maria, tua mulher, porque o que nela está 
gerado é do Espírito Santo;

Um anjo visita José em sonho
Mateus 1:18-25



Um anjo visita José em sonho
Mateus 1:18-25

E José, despertando do sono, fez como o anjo do 
Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher;

E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o 
primogênito; e pôs-lhe por nome Jesus.

Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o 
que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, 
que diz;
Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um 
filho, E chamá-lo-ão pelo nome de EMMANUEL, 
Que traduzido é: Deus conosco.



A Concepção da Virgem segundo a Tradição

O maior mistério atribuído a Maria, pelo menos para os mais 
religiosos, indubitavelmente é o que diz respeito à concepção virginal.

Reflexões



Maria e José levam Jesus ao templo, onde o justo Simeão 
abençoa o bebê e regozija-se pelo Senhor tê-lo permitido viver 

para ver esse dia.



Um anjo visita José em sonho
Mateus 2:13-14

E, levantando-se ele, tomou o menino e sua 
mãe, de noite, e foi para o Egito.

E, tendo eles se retirado, eis que o anjo do
Senhor apareceu a José num sonho, dizendo:
Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge
para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga;
porque Herodes há de procurar o menino para o
matar.



Um anjo visita José em sonho
Mateus 2:19-21

"Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão 
mortos os que procuravam tirar a vida do menino".

Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel.

Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor 
apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: 



E quando o viram, maravilharam-se, e 
disse-lhe sua mãe: Filho, por que 
fizeste assim para conosco? Eis que 
teu pai e eu ansiosos te procurávamos.

Lucas 2:48

Ele perguntou: "Por que  vocês  estavam me  procurando? 

Não sabiam que eu devia estar na casa de meu Pai? “

Lucas 2:49

Jesus é levado ao Templo. 



“Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa; entretanto, eu já estou 
com Deus. 

Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei, 
desse modo, a escola melhor.

[...] 
Jesus se aproximou de mim, pela manhã, e me interpelou: 

“Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a 
minha comunhão com o Pai que está no Céu!

[...] Tenho cuidado por ti, meu filho! Reconheço que necessitas de 
um preparo melhor para a vida... Mas, como se estivesse em pleno 
conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: 



No mesmo dia, embora 
soubesse das belas promessas que 
os doutores do templo fizeram na 

sua presença a seu respeito, 
Jesus aproximou-se de José e 

lhe pediu, com humildade, o 
admitisse em seus trabalhos.

Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a
do lar e a do esforço próprio concluiu a palavra materna com singeleza —, ele
aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a
casa de ânimo, com a sua doce alegria!

XAVIER, Francisco Cândido. Boa Nova, pelo Espírito Emmanuel. Cap. 2 



José da Galileia 

“E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um 
anjo do Senhor, dizendo: - José, filho de David, não 

temas receber a Maria.”   

Mateus:-1-20

José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual 
que seu vulto sublime escapa às analises limitadas de quem não pode prescindir do 
material humano para um serviço de definições.

Já pensaste no cristianismo sem ele?

Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que 
houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas Forças Divinas a um 
homem.



A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo 
dentro do divino silêncio de Deus.

Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, 
nunca se vangloriou de dádiva tão alta.

Não obstante contemplas a sedução que Jesus exercia sobre 
os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria.

O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão 
aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e as 
que no-lo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho.

Sem qualquer situação de evidencia, deu a Jesus tudo quanto podia dar.



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


