
107 - Renovemo-nos dia-a-dia

“Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para
que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus.”

Paulo. (Romanos, 12:2.)

Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de
conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de
responsabilidade.

Renovemo-nos por dentro.

Não adianta a transformação aparente da nossa 
personalidade na feição exterior.



Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso
trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do
discernimento.

Dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que
o Mundo Maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja
acrescentada.

Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não
sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres.

É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a
marcha nos custe suor e lágrimas.



XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva, 
pelo Espírito Emmanuel. Item 107

Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos,
mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos
deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da
vida e, com ela, o conhecimento da “perfeita vontade de Deus”, a nosso
respeito.

Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos
vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a
inspiração do serviço incessante.
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Livro II 

Tema 10 Mt., 4:12-17

Retorno à Galileia  



12. Ao ouvir que João [Batista] tinha sido preso, ele voltou
para a Galileia
13. e, deixando Nazara, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar,
nos confins de Zabulon e Neftali.
14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías:
15. Terra de Zabulon, terra de Naftali, Caminho do mar,
região além Jordão, Galileia das nações!
16. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, aos que
jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz.
17. A partir deste momento, começou Jesus a pregar e a
dizer: “Arrependei-vos, porque está próximo o Reino de
Deus”.



João fora preso e o seu “[...] cárcere era no castelo de Maquero, na margem 
oriental do Mar Morto. É óbvio que a prisão podia ser avistada do magnífico 
palácio de Herodes. Duas masmorras existem até hoje na cidadela ...



O profeta, antes livre, que andava ao ar livre
no deserto, ficou ali encerrado durante
quase um ano, antes de sofrer morte
horrenda. O encarceramento de João
ilustra o fato real de que ninguém deve
supor que a vida espiritual, ainda quando
vivida em alto nível e sob “o favor de
Deus”, sempre é acompanhada de
prosperidade, paz e ausência de
problemas.

João morreria vergonhosamente. [...].



O encarceramento de João ilustra o fato
real de que ninguém deve supor que a vida
espiritual, ainda quando vivida em alto nível e
sob “o favor de Deus”, sempre é
acompanhada de prosperidade, paz e
ausência de problemas.



Profeta Elias

João Batista 

O sofrimento, que lhe acompanhou os momentos finais daquela
existência, representa reparação de erros cometidos contra a Lei de
Deus, em outras existências, sobretudo naquela em que envergava a
personalidade do profeta Elias.



[...] Embora em sua elevada condição de precursor de
Jesus e considerado o maior dos nascidos de mulher,
João não se isenta da culpa que assumiu, quando
determinou a morte dos profetas [ou sacerdotes] de
Baal, ao tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel.



1 Reis 18: 1-2, 17-18

Jeová enviou Elias, o Profeta, para
se encontrar com Acabe. Elias
convidou todas as pessoas para o
topo de uma montanha. Ele convidou
o rei e seus sacerdotes para um
desafio para ver se o Deus
verdadeiro era Jeová ou Baal.

Elias explicou o desafio. Ele e os
sacerdotes sacrificariam um boi no
altar, mas não ateariam fogo. Em vez
disso, os sacerdotes oravam a Baal
para acender o fogo. Então Elias orou
a Jeová para acender o fogo. Elias
sabia que apenas o Deus verdadeiro
acenderia o fogo.

1 Reis 18: 19-21

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.1-2,17-18?lang=spa#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.19-21?lang=spa#p19


1 Reis 18: 1-2, 17-18

Os sacerdotes de Baal oraram a
seu deus da manhã ao meio-dia,
mas nada aconteceu. Elias zombou
deles e disse que seu deus Baal
devia estar dormindo.

Os padres se irritaram, pularam em
volta do altar e gritaram até o
anoitecer. Eles esperaram que seu
Deus respondesse, mas ainda não
havia fogo.

1 Reis 18: 26-27

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.1-2,17-18?lang=spa#p1
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.26-27?lang=spa#p26


Então foi a vez do Profeta
Elias. Ele construiu um
altar para Jeová, cavou
uma vala ao redor do altar
e preparou o sacrifício.

Elias pediu ao povo que enchesse quatro jarros com
água e despejasse três vezes na lenha do altar. A água
encharcou a madeira e o altar e encheu toda a vala.

1 Reis 18: 30-32

1 Reis 18: 28-29

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.30-32?lang=spa#p30
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.28-29?lang=spa#p28


Elias orou a Jeová para mostrar o poder do Deus
verdadeiro. O fogo de Jeová desceu e consumiu o
sacrifício, a lenha, as pedras e a água. O povo sabia que
o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. Elias orou para
que a seca acabasse e Jeová mandou chuva.

1 Reis 18: 33-37

40 Então Elias disse:
"Peguem os profetas de Baal!" Não deixe ninguém
escapar!
Então o povo os capturou e Elijah os levou para o
riacho Chisón e matou todos eles.

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/1-kgs/18.33-37?lang=spa#p33


Código penal da vida futura

...3º Não há uma única imperfeição da alma que não
traga consigo suas consequências lastimáveis,
inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não seja
a fonte de um gozo. A soma das penas é assim
proporcionada à soma das imperfeições, como a dos
gozos está na razão da soma das qualidades....

1ra.parte Cap.VII



a “[...] reencarnação de João Batista foi profetizada por Isaías, com
antecedência de sete séculos e meio, aproximadamente, numa prova
incontestável da vida organizada noutra dimensão e da existência do
Espírito fora do corpo, confirmando ainda que os fatos principais
relacionados à evolução da Humanidade estão agendados e, com
antecedência de milênios, conhecidos nos planos superiores onde se
estabelece o governo espiritual da Terra”



...são as três condições necessárias para apagar os traços de uma 
falta e suas consequências.

Arrependimento Expiação Reparação 

O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança 
e preparando as vias da reabilitação; mas somente a reparação 
pode anular o efeito, destruindo a causa; o perdão seria uma graça 
e não uma anulação.



[...] Programada espiritualmente, sob determinação da consciência,
João resgata uma dívida que remontava oito séculos, com o que se
liberta em foros de consciência. [...].

999. Basta o arrependimento sincero durante
a vida para que as faltas do Espírito se
apaguem e ele ache graça diante de Deus?

“O arrependimento concorre para a melhoria
do Espírito, mas ele tem que expiar o seu
passado.”



O versículo 17 de Mateus assinala que, após a prisão de João Batista,
Jesus define o momento certo para começar a pregação do seu
Evangelho ao mundo. Pregação que teve marco inicial na cidade de
Cafarnaum, onde escolheu os primeiros discípulos. Importa destacar,
porém, que antes do seu retorno à Galileia o Mestre Nazareno fez
esta exortação:
Arrependei-vos, porque está próximo o Reino de Deus
(Mt., 4:17).



Cómo trabalhar na nossa reparação ? 



Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo... 

Fazendo o que se devia fazer e que não se fez...

Cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados ...

Praticando o bem contrário ao que se fez de mal ...

Sendo humilde se foi orgulhoso ...

Terno se foi duro ...

Caridoso se foi egoísta ...

Benevolente se foi malevolente

Laborioso se foi preguiçoso ...
É assim que o Espírito progride tirando 
proveito de seu passado....



Remorso e arrependimento não são, exatamente, palavras sinônimas 

Remorso
Sentimento carregado de sofrimento, em
maior ou menor grau, que aponta para o erro
cometido .

É a fase seguinte, em que a mente consegue
racionalizar a dor do remorso e planificar
meios para reparar o erro cometido.

Arrependimento



No texto de Mateus, Jesus pede aos judeus arrependimento
porque eles eram suficientemente esclarecidos pelas escrituras
sagradas e pelas profecias. Mesmo assim cometeram delitos e
erraram. Eles tinham passado pela fase do remorso, ante as
manifestações da lei de causa e efeito. Era hora do
arrependimento.

O apelo de Jesus nos alcança igualmente porque, além de
conhecermos os textos sagrados, como os judeus do passado,
temos também o Evangelho.

Mesmo assim, somos Espíritos falidos. Por sermos assim, o
momento atual é crucial para a nossa felicidade futura: é a era do
arrependimento. Sem o qual não teremos acesso ao Reino de Deus
ou do Céu.



O Reino de Deus tem de ser fundado no
coração das criaturas; o trabalho árduo é
o meu gozo; o sofrimento, o meu cálice;
mas o meu Espírito se ilumina da sagrada
certeza da vitória.



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


