16 - Endireitai os caminhos
“Endireitai o caminho do Senhor, como disse o
profeta Isaías.”
João Batista. (JOÃO, capítulo 1, versículo 23.)

A exortação do Precursor permanece no ar, convocando
os homens de boa-vontade à regeneração das estradas
comuns.
Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé,
que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela
presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores
sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas.

Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos?
Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas
amarguras?

Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor,
o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos
sinceros.
Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do
Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: “endireitai os
caminhos”.
Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso
retificar a estrada em que tem vivido.

Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros
do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões
avassaladoras do campo material.
Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que
aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza.

Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os
caminhos da existência, regenera os teus impulsos. Desfaze as
sombras que te rodeiam e senti-Lo-ás, ao teu lado, com a sua bênção.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e Vida,
pelo Espírito Emmanuel. Item 16
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A missão de Jesus

Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida
Facilitadores: Mônica e José Luiz

A PERFEIÇÃO MORAL

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.
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O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Mateus 24:35
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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.
A Genese Cap. XVII, Item 26

Mas, terão as suas palavras chegado até
nós puras de toda ganga e de falsas
interpretações?
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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.
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Al-Razi 865

Johana D’arc 1412

Galileo Galilei 1564
Ignaz Semmelweis 1818

Giordano Bruno 1548

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:

Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada
Mateus 24:35

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:
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento.
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”
(Mateus, 22:37-40)

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.

Sentimentos
Sensações
Instinto

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 ?
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INTERESADO
PEDE EM TROCA

ASFIXIA
MACHUCA

VINGATIVO

CIÚMENTO

Sabemos amar ?

“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.”
(Jo 14:6-7)

Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição da
atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano.
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A PALAVRA
EVANGELHO

A PALAVRA EVANGELHO
Dicionário eletrônico Houaiss

1 conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo
2 cada um dos quatro livros dos apóstolos Mateus,
Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo
Testamento, e que narram a vida, a doutrina e a
ressurreição de Cristo
3 ... ...

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução
...

o princípio básico de todas as relações sociais
que se fundem na mais rigorosa justiça. É,
finalmente e, acima de tudo, o roteiro infalível
para a felicidade vindoura, o levantamento de
uma ponta do véu que nos oculta a vida futura.

Temos Código Penal, Código Civil, Código Trabalhista...

Código de Conduta, Código Moral, Código Divino,
Código da Felicidade...
Evangelho:

Os códigos dos homens preveem penalidades pelo
descumprimento de suas normas. O Código Divino
aplica dois objetivos na sua justiça de amor e
caridade: reparação do prejuízo e recuperação do
faltoso. A dor é o último recurso para atender aos
objetivos deste Código.
Estamos examinando parte do Evangelho já estudado
e uma pontinha do que estudaremos:

O Evangelho Redivivo: o foco do estudo é o próprio Cristo, o
Messias ou Enviado de Deus, e, em consequência, o seu
Evangelho.
Livro dos Espíritos, pregunta 625; Jesus é nosso modelo e
guia. Representa o tipo de perfeição moral a que a
humanidade pode aspirar na Terra.

Modelo:
•conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo.
•cada um dos quatro livros dos apóstolos Mateus, Marcos,
Lucas e João, incluídos no Novo Testamento, e que narram a
vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo.
•figura produzida em argila, cera ou gesso, que se destina a
ser reproduzida em pedra, mármore ou bronze.
•... ... ...

Guia:
Ato ou efeito de guiar; aquele que conhece o caminho.
Disse-nos Jesus: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém
vem ao Pai a não ser por mim.
Caminho:
Além de guia é também o Caminho: Já o percorreu, encontra-se já
no destino, sendo ao mesmo tempo o guia. Caminho é a estrada ou
trilha que nos conduz para o lugar que pretendemos chegar, mas
não conhecemos o Caminho, necessitamos de um guia em quem
podemos confiar para não nos perdermos.
Verdade:

A Verdade absoluta só a encontramos em Deus e Jesus está no
Pai, assim como o Pai está n’Ele.
Jesus é o guia e, ao mesmo tempo, é o Caminho. Não erraremos o
destino, portanto, é a Verdade.

Vida:
Vida eterna que é a vida verdadeira, a vida espiritual que
alcançaremos quando atingirmos a perfeição espiritual.

Jesus é o próprio Evangelho, o Evangelho Vivo (encarnado).
Qual a sua missão (Missão do Evangelho);
Boa Nova- Humberto de Campos/Francisco Cândido Xavier – Cap. 3,
Primeiras Pregações, pág. 23/24.

Conversa de Hanã com Jesus:
- Galileu que fazes na cidade?

- Passo por Jerusalém, buscando a fundação do Reino de Deus! – exclamou o
Cristo, com modesta nobreza.
Reino de Deus? – tornou o sacerdote com acentuada ironia – E que pensas tu
venha a ser isso?
Esse Reino é a obra divina no coração dos homens! – esclareceu Jesus, com
grande serenidade.
Nessa conversa, encontramos a MISSÃO e a explicação do que é a Missão.

Missão: implantar o Reino de Deus.
Explicação: Obra Divina no coração dos homens.

O O Evangelho Redivivo, livro I, pág. 108, 8º §:
Jesus veio ao mundo para nos revelar como alcançar o Reino
de Deus.
Reino de Deus é tudo o que temos estudado no nosso curso:
O Evangelho... Redivivo.
Falar de Jesus é falar do Evangelho que Ele veio nos
ensinar. Para ensinar é preciso saber. Por isso é o Evangelho
Vivo porque nada escreveu; viveu e vive exemplificando seus
ensinamentos. Ele é o próprio Evangelho. Nosso Mestre. E
os discípulos?

“A MENSAGEM DO CRISTO (O
EVANGELHO) PRECISA
SER CONHECIDA, MEDITADA,
SENTIDA E VIVIDA.”

Sem a Vida, não
pode haver vida

Sem a Verdade
não pode haver
conhecimento ...

“Sem o Caminho
não pode haver
avanço ...

e eu sou a Vida, na qual deveis por as vossas esperanças

Verdade na qual deveis crer

Eu sou o Caminho, que deveis procurar

[...] Abraçar o Cristianismo é avançar para a vida
melhor.
Aceitar a tutela de Jesus e marchar, em companhia dele, é
aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante
para o bem infinito, porque o trabalho construtivo, em todos os
momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do
conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação.
Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são
regiões de economia paralítica.
Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a
legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas
à estagnação.
# 176 O Caminho
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EU SOU O CAMINHO
Qual é a nossa responsabilidade com relação ao uso do

libre – arbítrio

?

“Para todas as direções existem caminhos. Há
curtos caminhos,[...] Também os há largos e
longos,[...] A vida, em si mesma, é um caminho que
cada criatura percorre na experiência existencial
com êxito ou fracasso, conforme a opção feita.
Todos seguimos por caminhos variados, muitas
vezes, ignorando o ponto a que nos levam.”

Pelos Caminhos de Jesus
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EU SOU A VERDADE
Não pode ser impedida, porque o seu fluxo, o seu curso, é inestancável.
Quanto mais lúcida a civilização, mais claro se lhe desvela o conhecimento
da verdade...

A verdade é única, embora sejam conhecidas apenas algumas de suas faces ...
Imbatível, termina por impregnar as mentes e acolher-se nos corações.
A verdade procede de Deus e a Ele conduz o pensamento, as
realizações e os seres.
Jesus afirmou que a verdade liberta, porque desalgema, dignifica, impondo
responsabilidade e dever, que são as suas primeiras consequências.

EU SOU A VIDA
Sou a Vida, porque sou ressurgido, dominei a matéria, sou imortal,
tenho vida em mim mesmo. Não sou como os homens cuja existência
efêmera e instável depende, em absoluto, de circunstâncias externas...

Jesus veio ao mundo para nos revelar como alcançar o Reino de Deus.
Manifestou-se como o enviado celestial não apenas por palavras e curas
realizadas, mas, sobretudo, pelo exemplo. Precisamos, então, em cada
minuto que passa, estarmos atentos às lições deixadas pelo Messias
divino, procurando nos transformar para o bem. Procuremos, acima de
tudo, como orienta Emmanuel, irmanar-nos em Jesus:
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Transformemo-nos, assim, naquelas “cartas vivas”
do Mestre a que o Apóstolo Paulo se refere em
suas advertências imortais.
Indaguemos, estudemos, movimentemo-nos na
esfera científica e filosófica, todavia, não nos
esqueçamos do “amemo-nos uns aos outros” como
o Senhor nos amou.
Sem amor, os mais alucinantes oráculos são
igualmente aquele “sino que tange” sem resultados
práticos para as nossas necessidades espirituais.

Irmanemo-nos, desse modo, em Jesus, para que a tormenta não
nos colha, de surpresa, o coração.

Obrigado!!
Até o próximo encontro !

