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37 
HONRAS VÃS

“Em vão, porém, me honram, ensinando
doutrinas que são mandamentos de homens.”

–Jesus (Marcos, 7: 7)

A atualidade do Cristianismo oferece-nos
lições profundas, relativamente à declaração acima
mencionada.



Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente.
Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou
de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino
do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na
presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e
destruição.

Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de
religiosos e políticos que se afirmaram defensores do Cristianismo e apóstolos
de suas luzes.

Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus.



Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos
publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis
célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador,
ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de
agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo
veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o Farisaísmo,
o Templo, o Sinédrio, o Pretório e a Corte de César possuem hoje outros
nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sobre o esforço de tantos
anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não
segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho, Verdade e Vida, Cap.37.



PRECE



Tema  4

O EVANGELHO DE JESUS E A 
DOUTRINA ESPÍRITA

4.2  A MISSÃO DE JESUS

Turma 5



Missão é um encargo, uma incumbência, um
propósito, é uma função específica que se confere a
alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever,
uma obrigação a executar.

Entre os sinônimos da palavra missão estão: encargo,
incumbência, tarefa, compromisso, obrigação, delegação e
representação.



Ao lado de Deus estão numerosos Espíritos chegados ao topo da 

escala dos Espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus 

desígnios, para dirigirem a sua execução.

Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados 

de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. [...]

Lacordaire. Revista Espírita. Fev.1868.FEB.



❖PERSONALIDADE MAIS CONHECIDA DO PLANETA

❖DIVIDIU A HISTÓRIA DA HUMANIDADE

❖SEUS ENSINOS DERAM ORIGEM A DIVERSAS
ESCOLAS RELIGIOSAS

❖ESPÍRITO CRÍSTICO

❖SEU EVANGELHO É UM CÓDIGO MORAL
UNIVERSAL



❖TRAZER PARA A HUMANIDADE A LEI DE AMOR

❖ENCAMINHAR A HUMANIDADE TERRESTRE PARA O BEM

❖TRANSMITIR AOS HOMENS O PENSAMENTO DE DEUS

MISSÃO DE JESUS



Tendo por missão transmitir aos
homens o pensamento de Deus,
somente a sua doutrina, em
toda a pureza, pode exprimir
esse pensamento.

KARDEC, Allan. A Gênese. Cap.XVII. It. 26



“Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das
eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado
todo o desenvolvimento da Humanidade terrena, enviando os
seus iluminados mensageiros, em todos os tempos, aos
agrupamentos humanos e, assim como presidiu à formação
do orbe, dirigindo, como Divino Inspirador, a quantos
colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e

da disseminação da vida em todos os laboratórios da Natureza, desde que o
homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideias da sua
divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do
Espírito, revelando-lhe, em cada época, aquilo que a sua compreensão pode
abranger.”



O trabalho do espírita, do cristão sincero é,
portanto, o de resgatar o verdadeiro sentido
dos ensinamentos do Cristo que, obviamente,
extrapolam símbolos, teologias e opiniões
pessoais. Devemos estar atentos para não
representarmos aquela planta que será
arrancada porque não foi plantada pelo Pai
Celestial (Mateus, 15:13).[...]

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo I. Pag.100



COMO VEMOS JESUS?



[...] O Mestre Nazareno traz a Lei de Amor e todas as
orientações espirituais necessárias à melhoria moral do
homem. 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).[...]

MOURA, Marta Antunes. O Evangelho Redivivo I. Pag.101



O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse
é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os
instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua
origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado

e corrompido, só tem sensações; quando instruído e depurado,
tem 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



A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres;
extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua
humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento!
Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a
do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de
si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra — amor —, os
povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança,
desceram ao circo. [...]

KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. Cap.XI. It.8.



REFLEXÃO

QUAL NOSSA POSIÇÃO DIANTE DA 
MISSÃO DE JESUS?
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