17 - Por Cristo
“E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa,
põe isso à minha conta.”
Paulo. (FILIMON, capítulo 1, versículo 18.)

Enviando Onésimo a Filêmon, Paulo, nas suas expressões
inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao
seu débito quanto lhe era devido pelo portador.
Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias.
Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo.
Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as
providências justas.

Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as
dádivas da vida e é, em seu nome, que distribuímos esperanças e
consolações.
Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia.
Somos dEle e nessa circunstância reside nosso título mais alto.

Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a
ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais
vasta ascensão?
Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não
será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de
nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de
sofrimento, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da
Terra, que são seus tutelados igualmente?

Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida
superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do
Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância.
Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de
tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é
também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua
conta divina, passando adiante.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e
Vida , pelo Espírito Emmanuel. Item 17
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01

Anunciação da
vinda do Cristo
Isaías 750 aC

A virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome
será Emmanuel, que significa Deus convosco. (Is 7, 14)

Miquéias
700 aC

Daniel
600 aC

Zacarias
500 aC

Malaquias
450 aC
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Quem é Jesus ?
4 ─ O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo?
Ao lado de Deus estão numerosos Espíritos que chegaram ao topo da
escala dos Espíritos puros,
[...]
Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de
missões especiais.
Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola; são as mesmas ideias
modificadas conforme os tempos.
Lacordaire Paris 1862

Revista Espírita 1868 » Fevereiro » Instruções dos Espíritos »
Os messias do Espiritismo
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Escala Espírita

Escala Espíritos
Puros

Livro dos Espíritos 100 a 113

Revista Espírita – fev- 1868

Espíritos
Puros

Cristos

Bons
Espíritos

?

Espírito imperfeito

Espíritos Puros

Quem é Jesus ?
➔O tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao

homem, para lhe servir de guia e modelo.”
(O Livro dos Espíritos. Questão 625).

“ Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao pai
senão por mim.”
Jesus - (João, cap. 14: 6.)

Guia, segundo o dicionário, é "ação de guiar, dirigir. A pessoa que
dirige, que ensina o caminho."

Jesus se enquadra perfeitamente nesta definição.

Modelo , "Tudo o que serve de tipo para ser imitado; pessoa ou

ato que pela sua perfeição são apontados como dignos de se imitarem,
de servirem de exemplo".

Guia

Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim,

negue a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar
a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a
encontrará.
Mateus 16:24-25
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Modelo

Vinde a mim, todos vós que sofreis e estais sobrecarregados e eu vos
aliviarei.
Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde
de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas; porque meu jugo
é suave e meu fardo é leve.

Mateus 11: 28 a 30
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Comentários de Allan Kardec
Para o homem, Jesus representa 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 mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro
que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava.

Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de
Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, [...],
por terem confundido as leis que regulam as condições da
vida da alma, com as que regem a vida do corpo.
Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis
humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os
homens.
Faz-se necessário, pois, discernir se as nossas ideias,
palavras e ações não estariam, de fato, refletindo as leis
humanas, ainda demasiadamente imperfeitas.
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“A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a
felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou
deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta.”
Questão 614

621. Onde está escrita a lei de Deus?
“Na consciência.”
a) Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que
necessidade havia de lhe ser ela revelada?
“Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada.”
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630. Como se pode distinguir o bem do mal?

“O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal, tudo o que lhe é
contrário.
Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o
mal é infringi-la.”
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A Comunidade dos Espíritos puros
Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os
fenômenos do nosso sistema existe uma Comunidade de Espíritos Puros
e Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se
conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades
planetárias.
Emmanuel - (A Caminho da Luz – Capítulo I)
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Ações para a Terra provenientes da comunidade
dos Espíritos Puros
Duas reuniões
[...] para a solução de problemas decisivos da organização e da direção
do nosso planeta, [reuniu-se], por duas vezes no curso dos milênios
conhecidos.
Emmanuel - (A Caminho da Luz – Capítulo I)
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Duas reuniões
A primeira, verificou-se quando o orbe
terrestre se desprendia da nebulosa solar,
a fim de que se lançassem, no Tempo e no Espaço, as balizas do nosso
sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do
planeta...

a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo
à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção.
Emmanuel - (A Caminho da Luz – Capítulo I)

A formação da Terra
Jesus [...] com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da
sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a Sabedoria do Pai
deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas.
Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e
grandiosa, [...]. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, [...]
Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à
existência dos seres do porvir.

Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, [...], [...]; estabeleceu os
grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera [...].
XAVIER, Francisco Cândido. A caminho da luz. Cap. 1, it. A
Comunidade de Espíritos puros, it. O divino escultor, p. 17.
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O programa espiritual para a
Humanidade terrestre
A comunidade de Espíritos puros, também denominados Espíritos crísticos traçou,
desde os tempos imemoriais, muito antes da organização física do planeta, qual
seria a destinação espiritual da Terra.
Na sua condição de operários do progresso universal, foram
portadores de revelações gradativas, no domínio dos
conhecimentos superiores da Humanidade.
Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira
civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de
todas as gerações da Terra...
XAVIER, Francisco Cândido. A caminho da luz. Cap. 1

16
17

Jesus é Deus?

O que quer dizer: Pai, filho e
o Espirito Santo?
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no
céu e na terra.

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Mateus 28:18,19
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1. Deus. (Pai)
Inteligência suprema, causa primária de todas as
coisas. (eterno, imaterial, imutável, único, todo poderoso,
soberanamente justo e bom)

625. Jesus. (Filho)
[...] O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao
homem, para lhe servir de guia e modelo?

Espírito Santo
[...] Espírito Santo designa a legião dos Espíritos
santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os
primeiros tempos da Humanidade.
Cap. 4 Primeiros labores apostólicos - Nota de Emmanuel.
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312 –Como interpretar a afirmativa de João:
“Três são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o

Verbo e o Espírito Santo?”.

“João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a

Terra a sua mais perfeita personificação, e à legião dos Espíritos redimidos
e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias
da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus”.
16
20

Estranha moral
ESE

Capítulo XXIII

“Não vim trazer a paz, mas a espada; vim
separar do pai o filho, do esposo a
esposa; vim lançar fogo à Terra e tenho
pressa de que ele se acenda”?
Mateus, 10:34 a 36
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História registra graves equívocos cometidos, muitos dos quais pautados
pelo derramamento de sangue e perseguições a indivíduos e povos, e que,
hoje, são catalogados como crimes contra a Humanidade.
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[...] em todas as épocas a Humanidade tenha sido amparada por
valorosos cristãos, renascidos com a missão de restaurar o Evangelho
de Jesus.
Um exemplo notável foi
Francisco de Assis [...] o qual,
segundo Dante Alighieri [...],
foi “uma luz que brilhou sobre
o mundo.”
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_
de_Assis. Acesso em 15/2/2019.

Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas?
Vai, pois, e restaura-a para mim
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Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruívos, este o segundo.

No Cristianismo encontram-se todas as verdades; são de
origem humana os erros que nele se enraizaram.

O Espírito de Verdade. (Paris, 1860.)

3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a Lei de Deus; veio cumpri-la, isto é,
desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de
adiantamento dos homens.

[...] Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas
interpretações, [...] reduzindo a esta única prescrição:

“Amar a Deus acima de todas as
coisas e o próximo como a si
mesmo”,

[...] aí estão a lei toda e os
profetas.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 1, it. 3
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“[...] O Antigo Testamento é o alicerce da
Revelação Divina.

O Evangelho é o edifício da redenção das almas.
Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para
qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o
aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do
Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito”.

XAVIER, Francisco Cândido. O consolador. Pelo Espírito Emmanuel. Questão 282, p. 193.

XII - A vinda de Jesus
A manjedoura

A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como
a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes.
XAVIER, Francisco Cândido. A caminho da luz. Cap. 12, it. A manjedoura, p. 97.
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Momentos da gloriosa transição.
Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do
mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. [...] .
Retroceder não é mais é possível.
Prometestes que lhes seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício.

na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas,
as mudanças morais são inadiáveis.
Que sejamos nós aqueles Espíritos Espíritas que demonstraremos a grandeza do
amor de Jesus em nossas vidas.
Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um
hino de amor, [...]
Muita paz, filhas e filhos do coração. Bezerra.
Mensagem psicofônica transmitida por Divaldo Franco em 18 de abril de 2010.Congresso
16
Espírita Brasileiro e Centenário de Nascimento de Chico Xavier.

O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas
escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só
pediu que nos amássemos uns aos outros.
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Obrigado!!
Até o próximo encontro.
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