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Objetivos


Explicar a sentença do Cristo de que “haverá um
rebanho e um pastor” (Jo10: 16).



Identificar condições favoráveis para o
cumprimento desta profecia.



Destacar a contribuição do Espiritismo no
contexto da previsão.

Ideias principais
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Com a profecia de que na Terra haverá “um rebanho e um pastor”,
[...] Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por
uma crença única [...].
KARDEC, Allan. A gênese, cap. 17, item 32.



A fim de que os homens se unam por meio de uma única crença [...]
as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que
comum a todas; para isso todas terão que fazer concessões e
sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à
multiplicidade dos seus dogmas particulares.
KARDEC, Allan. A gênese, cap. 17, item 32.



Por meio do Espiritismo, a Humanidade tem que entrar numa nova
fase, a do progresso moral que lhe é consequência inevitável. [...]
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Conclusão V.

Interpretação do texto evangélico
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• Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas
sou conhecido (Jo, 10: 14).
Compadecendo-se de nossa ignorância, a Divina
Providência deliberou enviar alguém que nos instruísse
nos caminhos da elevação, e Jesus, o Sublime
Governador do Planeta Terrestre, veio em pessoa
explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e
nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o
coração inflamado de fraternidade, a serviço do bem,
para que a Terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do
Seu Reino.
XAVIER, F. C. e VIEIRA, Waldo. Estude e viva. Pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz.

Neste sentido, Jesus não é apenas “o pastor”, mas “o
bom pastor” porque conhece verdadeiramente as suas
ovelhas, guiando-as com segurança e amor ao longo do
processo ascensional.

Interpretação do texto evangélico
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• Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me
convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um
rebanho e um Pastor (Jo, 10:16).
Trata-se de uma profecia que será cumprida,
possivelmente, durante o período de regeneração,
quando a Humanidade terrestre estará mais unida em
torno de ideias comuns, sobretudo no campo da fé.
É equívoco supor que a união dos homens em torno de
uma única crença eliminará a diversidade religiosa
existente no Planeta. As pessoas se manterão unidas
pela crença em princípios espirituais universais e por
um laço de fraternidade.
Compreenderão, às duras penas, que somente “[...]o progresso moral pode
assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más; somente
esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a
fraternidade.” KARDEC, Allan. A gênese. Cap. 18, item 19.
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Interpretação do texto evangélico

Os livros sagrados das religiões e as características culturais de cada
movimento religioso serão mantidos, pois representam o patrimônio cultural
da Humanidade. Ocorrerá, porém, uma espécie de diversidade religiosa que se
apoiará na unidade de certas ideias fundamentais.
“Um rebanho e um Pastor” representa a idade de maturidade espiritual da
Humanidade. Indica o surgimento de uma geração nova, solidária e fraterna,
que caminhará unida em busca da felicidade espiritual.
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Atividade


Dividir a turma em pequenos grupos
para o estudo dos textos evangélicos
citados neste Roteiro.



Promover, em seguida, ampla
análise do assunto, mantendo-se
atento às orientações espíritas
correspondentes.

