FEB – EADE - Livro III - Módulo II – Roteiro 2 – A autoridade de Jesus

1) Analisar em que se resume a
autoridade do Cristo.
2) Esclarecer como o Espiritismo
explica essa autoridade.
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OBJETIVOS

1) Sob a autoridade moral do Cristo, somos guiados na
busca pela conquista da felicidade plena. “Um dia, Deus,
em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem
visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do
advento do Cristo”.
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 1, item 10.

2) “O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime
moral, da moral evangélico-cristã,
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e
torna-los irmãos[...].”
KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Cap. 1, item 9.
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IDEIAS PRINCIPAIS

Após cumprida a missão de Moisés, lemos, no chamado
Pentateuco Bíblico, a promessa do envio de um novo
grande profeta:
"Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus
irmãos (hebreus), como tu (Moisés), e porei as minhas
palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe
ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas
palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei
dele. Porém o profeta que presumir soberbamente de
falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não
tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros
deuses, o tal profeta morrerá”.
(Deuteronômio cap. 18, vers. 18- 20).
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INTRODUÇÃO
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Aí está, claramente agora, a razão pela qual Jesus Cristo
não poderia ser entendido pelos escribas, fariseus e
sacerdotes de sua época. Eles não podiam mesmo aceitar
que aquele mesmo Deus da Guerra, que, segundo Moisés,
matava e mandava matar os povos de outras nações, agora
pedisse para "amar e perdoar seus inimigos". O seu era um
Senhor que, supostamente, determinava, por seu maior
profeta, o "olho por olho, dente por dente", determinava
enforcar ou apedrejar aos seguidores de outros deuses, e
permitia que assassinassem crianças, mulheres indefesas e
saqueassem, em seguida, esses povos tidos por anátemas
ou amaldiçoados. Como agora Deus se tornara tão manso e
meigo, a ponto de mandar perdoar sempre, não revidar o
mal com o mal e amar nossos inimigos?
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Se não estivessem tão ligados às leis moisaicas, entretanto, se
soubessem separar o que era, realmente Divino do que nada
mais fora do que leis temporais de Moisés, criadas para conter
um povo rebelde, animalizado, sensual, vingativo e dado à
guerra, nesse mesmo capítulo, dois versículos abaixo,
encontrariam a orientação de Deus, para identificar o novo
profeta.
Vejamos o que diz o capítulo 18: 21 e 22 do Deuteronômio:
"E, se disseres no teu coração: Como conheceremos a palavra
que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome
do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim,
esta é palavra que o Senhor não falou: com soberba a falou o
tal profeta: não tenhas temor dele".
Como vimos acima, confundiram as palavras de Moisés,
regulamentação humana precária da Lei, com as de Deus,
expressas em magistral síntese nos Dez Mandamentos. A
seguir, veremos como manifesta-se a autoridade de Jesus.
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"E aconteceu num daqueles dias que, estando ele
ensinando o povo no templo, e anunciando o evangelho,
sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas
com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com
que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu
esta autoridade? E, respondendo ele, disse-lhes:
Também eu vos farei uma pergunta: Dizei-me pois: O
batismo de João era do céu ou dos homens? E eles
arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos: Do céu, ele
nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos:
Dos homens; todo o povo nos apedrejará, pois têm por
certo que João era profeta. E responderam que não
sabiam donde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos
direi com que autoridade faço isto." (Lucas, 20: 1- 8.)

Atividade
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do
deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para
que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que
desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para
sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei
pela vida do mundo (Jo, 6: 48- 51). Quem come a minha
carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu
nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo
Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por
mim. Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de
vossos pais, que comeram o maná e morreram; quem
comer este pão viverá para sempre (Jo: 6, 56- 58).
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Grupo 1- Analisar e comentar os versículos abaixo:

Atividade
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em
trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe pois os fariseus:
Tu testificas de ti mesmo: o teu testemunho não é
verdadeiro. Respondeu Jesus: Ainda que eu testifico de mim
mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei donde
vim e para onde vou; mas vós não sabeis donde venho nem
para onde vou (Jo, 8: 12- 14). E na vossa lei está também
escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu
sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica
também o Pai que me enviou. Disseram-lhe pois: Onde está
teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a
meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim, também
conheceríeis a meu Pai (Jo, 8: 17- 19). E dizia-lhes: Vós sois
de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou
deste mundo (Jo, 8: 23).
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Grupo 2- Analisar e comentar os versículos abaixo:

Grupo 3- Analisar e comentar os versículos abaixo:
Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e
entrará, e sairá, e achará pastagens.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir: eu
vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.
Eu sou o bom Pastor: o bom Pastor dá a sua vida pelas
ovelhas (Jo, 10: 9- 11).
Rodearam-no pois os judeus e disseram-lhe: Até quando
terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo
abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vo-lo tenho dito
e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu
Pai, essas testificam de mim. (Jo, 10: 24- 25).
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Atividade

Grupo 4 - Analisar e comentar os versículos abaixo:
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao
Pai senão por mim (Jo, 14, 6).
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o
mundo não pode receber, porque não o vê nem o
conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e
estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós
(Jo, 14: 15- 18).
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Atividade

Ouvir os relatos dos expositores
indicados pelo grupo e promover
um debate sobre o conteúdo
exposto.
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Atividade

