
8 - Jesus veio

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

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

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.

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”.



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.



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.

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



A PERFEIÇÃO MORAL



Perfeição:

1. o mais alto nível numa escala de valores.

2. excelência no mais alto grau.



Moral:

O LIVRO DOS ESPÍRITOS. Questão 629:

Que definição se pode dar da moral?

“A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o

bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O

homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos,

porque então cumpre a lei de Deus.”



Caracteres da Perfeição Moral:

- Amar os vossos inimigos

- Fazer o bem aos que vos odeiam

- Orar pelos que vos perseguem e caluniam.

(Mateus, 5:44)



De fato, se já nos custa tanto amar os nossos amigos, se é

com sacrifício que renunciamos a alguma satisfação ou

vantagem pessoal em favor deles, como amar os inimigos e

onde encontrar forças para retribuir o mal pelo bem, orando

pelos que nos perseguem e caluniam?

Rodolfo Calligaris - O Sermão da Montanha - FEB



Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar
os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio,
porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores
vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.

O Evangelho Segundo o Espiritismo (Capítulo 12 – Item 3)



Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que

não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos

faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao

contato de um amigo.

O Evangelho Segundo o Espiritismo (Capítulo 12 – Item 3)



Amar os inimigos é:

- não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança;

- é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos

causem;

- é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles;

- é desejar-lhes o bem, e não o mal;

- é experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha;

- é socorrê-los, apresentando-se ocasião;

- é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa

prejudicar;

- é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar.

O Evangelho Segundo o Espiritismo (Capítulo 12 – Item 3)



Para atingir a Perfeição Moral:

 Combater vícios e defeitos.

 Aperfeiçoar as virtudes.



Passados mais de dois milênios da vinda do
Cristo, percebemos que a sua mensagem foi
muito adulterada por religiosos
representantes das diferentes igrejas
cristãs que, atendendo aos interesses das
políticas da igreja, mesclaram os
ensinamentos evangélicos com preceitos
teológicos, dogmas e rituais, de forma que
os textos do Evangelho e os demais dos
livros neotestamentais passaram a ser
interpretados literalmente, acumulando-se
equívocos ao longo da história.



O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.

Mateus 24:35



As palavras de Jesus não passarão,
porque serão verdadeiras em todos os
tempos. Será eterno o seu código de
moral, porque consagra as condições do
bem que conduz o homem ao seu destino
eterno.

Gênese Cap. XVII, Item 26

Mas, terão as suas palavras
chegado até nós puras de toda
ganga e de falsas interpretações?



Sendo uma só, e única, a verdade não pode achar-se contida em
afirmações contrárias e Jesus não pretendeu imprimir duplo
sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se
contradizem; se umas consideram verdadeiro o que outras
condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a
verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro
do ensino evangélico das se teriam encontrado no mesmo terreno
e não existiriam seitas.

O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus;
o que passará é o que os homens construíram sobre o sentido
falso que deram a essas mesmas palavras.



Al-Razi 865

Johana D’arc 1412
Giordano Bruno 1548

Galileo Galilei 1564
Ignaz Semmelweis 1818



Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada

Mateus 24:35

Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de
Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode
exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse:



Jesus disponibiliza à Humanidade terrestre a Lei de Justiça 
transmitida por Moisés nos Dez Mandamentos/Decálogo. 

Decálogo. As Tábuas da Lei Mosaica e o início de
cada um dos Dez Mandamentos em
hebraico. Vitral do século XIX na Sinagoga e
Museu da Alsácia em Estrasburgo , França.



A Lei de Amor, é roteiro seguro do homem de bem, e está resumida
nestes dois ensinos:

(Mateus, 22:37-40)

“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todo o teu pensamento.

E o segundo, semelhante a este, é:

Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas” 

Este é o primeiro e grande mandamento. 



Com que direito exigiríamos dos nossos
semelhantes melhor proceder, mais
indulgência, mais benevolência e devotamento,
do que os temos para com eles?

A prática dessas máximas tende à
destruição do egoísmo. Quando os
homens as adotarem como regra de
conduta e como base de suas
instituições, compreenderão a
verdadeira fraternidade e farão
que entre eles reinem a paz e a
justiça. Não mais haverá ódios nem
dissensões, mas apenas união,
concórdia e benevolência mútua



Para que a missão de Jesus fosse cumprida, foi necessário
que ele atualizasse a Lei Antiga, que se encontra descrita no
Velho Testamento.

Jesus não revogou a Lei de Deus (Decálogo) nem os
ensinamentos essenciais dos demais profetas, o que seria um
contrassenso, mas extraiu deles o espírito, ou seja, o sentido
verdadeiro, libertando-os das limitações dos aspectos
externos, literais.



A prática do bem não é apenas um critério para o homem alcançar 
o reino de Deus. 

É o único critério. 



Como ensina o Espírito Lázaro, em mensagem transmitida em 
Paris, no ano de 1862 : 

O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento
por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura
do progresso feito.

Instinto

Sensações

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.

Sabemos amar ? 



INTERESADO

PEDE EM TROCA

ASFIXIA

MACHUCA

VINGATIVO
CIÚMENTO



Sabemos amar ? 



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


