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Plataforma do Mestre

“Ele salvará seu povo dos pecados deles”.
Jesus (Mateus, 1: 21)

Em verdade, há dois mil anos, o povo

acreditava que Jesus seria um comandante

revolucionário, como tantos outros, a desvelar-

se por reivindicações políticas, à custa da morte,

do suor e das lágrimas de muita gente.
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Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que,
administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se
fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil.

Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido.

Que Jesus é o Divino Governador do Planeta não podemos duvidar. O que
fará Ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo
são defesos os planos do General.

A Boa Nova, todavia, é muito clara, quanto à primeira plataforma do Mestre
dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos,
viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os
tempos.
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Anunciou-nos a celeste revelação que Ele viria salvar-nos de nossos 
próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-
nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo 
consciencial.

Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado 
evangélico — Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o 
homem limpo consiga purificar o mundo.

O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador 
encontrará a vida nova.

XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 174.
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Leonardo da Vinci (1452-1519).

Leonardo da Vinci (1452-1519) Igreja e Convento Santa Maria Delle Grazie, em Milão, Itália.
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XAVIER, Francisco Cândido. Vinha de Luz, Cap. 174.

Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Sua luz imperecível brilha
sobre os milênios terrestres, como o Verbo do princípio,
penetrando o mundo, há quase vinte séculos.

Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais
não lhe modificaram um til nas palavras que se atualizam, cada vez
mais, com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de
sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a
grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das
oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências
renovadas, temos desprezado o Caminho, indiferentes ante os
patrimônios da Verdade e da Vida.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho, Verdade e Vida, pp. 13-14

Interpretação dos Textos Sagrados
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XAVIER,FranciscoCândido.VinhadeLuz,Cap.174.

O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados.

Cada dia, reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas;
todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade,
estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos, ao
contato do Mestre Divino.

Ele é o Amigo Generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho que
somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de
nossa iluminação interior para a vida eterna...

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho, Verdade e Vida, pp. 13-14
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Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho
falado.

Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma
não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim
também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e
eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer.

Jesus é a Videira 
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Se alguém não estiver em mim, será
lançado fora, como a vara, e secará; e os
colhem e lançam no fogo, e ardem.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas
palavras estiverem em vós, pedireis tudo
o que quiserdes, e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis
muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.

João 15:1-8
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Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para
transposição da atividade mental, sem maior eficiência na
construção do porvir humano.

Trabalhemos, porém, quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que
o Cristianismo Redivivo prevaleça entre nós, para que a experiência
terrestre não vos constitua patrimônio indesejável e inútil e para
que, unidos fraternamente, sejamos colaboradores sinceros do
Mestre, sem esquecer-lhe as sublimes palavras: “Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim.

XAVIER, Francisco Cândido. Luz no caminho. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. Irmanemo-nos em Jesus, p. 40.
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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 e 7

BÍBLIA DE JERUSALÉM. O evangelho segundo João, 14:16 e 17, p. 1879.

“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 e 7
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4.3.1 EU SOU O CAMINHO
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Podemos avançar sem CAMINHO?

Jesus é o Caminho, que deveis procurar...

Sem o Caminho não pode haver avanço! 16



Porque nos ensina como caminhar no caminho que leva ao Pai 
(14: 1-14), dando-nos ele próprio o exemplo 

é o Caminho.
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4.3.2 EU SOU A VERDADE
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Sem a Verdade não pode haver conhecimento... 
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Porque nos ensina a verdade concernente à nossa vida moral,
é a Verdade (Jo 8:32).

“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 
homens: o homem Cristo Jesus.” (I Timóteo 2.5)
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4.3.3 EU SOU  A VIDA
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Podemos ter vida sem VIDA? 

Sem a Vida, não pode haver vida...

Jesus é a Vida, na qual deveis pôr as vossas ESPERANÇAS! 
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BÍBLIA DE JERUSALÉM. O evangelho segundo João, 14: 13, p. 1880.

O mundo em luta atravessa angustioso período de aferição.
Irmanemo-nos, desse modo, em Jesus, para que a tormenta não nos colha, 
de surpresa, o coração.
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“O Espírito precisa ser cultivado,
como um campo. Toda a riqueza
futura depende do labor atual que,
muito mais que os bens terrenos,
vos fará conquistar a elevação
gloriosa.

É então que, compreendendo a lei
de amor que liga todos os seres,
nela buscareis os suaves gozos da
alma, que são o prelúdio das
alegrias celestes”.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 11, it. 8, p. 150-151.
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OBRIGADA!
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REFLEXÃO

QUAL NOSSA EXPECTATIVA DE 
CAMINHARMOS AO LADO DE JESUS?
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