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PALESTRA NO CEIVOL DIA - 25.01.2002. 
TEMA - MOISÉS E OS DEZ MANDAMENTOS. 
TEMA GERAL DO SEMESTRE - NOSSA JORNADA TERRENA EM DIREÇÃO À LUZ. 
OBJETIVO GERAL DO SEMESTRE - Analisar a nossa 
jornada terrena, à luz da Doutrina Espírita, apresentando-a como resultante natural da lei do progresso, relacionando as etapas percorridas e os grandes missionários que nos acompanham, com vistas a identificarmos os passos rumo à perfeição. 
Objetivos especificos: 
a)	Contextuar os dez mandamentos nos ensinamentos que guiam eternamente a humanidade. 
b)	Examinar os dez mandamentos, . destacando os que serviram de base para a síntese apresentada por Jesus. 
c)	Apresentar Moisés como um médium de Deus, distinguindo as duas partes distintas de sua Lei. ( A .lei de Moisés) 
Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus ampare os nossos ideais de Paz e amor. 
Esta é a primeira palestra que fazemos neste ano. Que . possamos contar com o auxílio de Deus para desempenhar bem a nossa tarefa e esperamos que não seja a última. 
Vamos iniciar os nossos trabalhos, citando Lucas: 


Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. ( Lucas – 2..14)	
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      ) 
Estamos no ano 2002. 
São 2002 anos depois da Vinda de Cristo à Terra. E passados esses 2002 anos, o que temos? 
Temos a necessidade da Paz. 
Temos a falta de Amor. 
Temos a sobra do Egoísmo e do Orgulho. Temos o medo do Perdão. 
Temos o abuso do Poder. 
Temos a exploração, a corrupção, a violência. Temos a ausência da Caridade. 
E nós já sabemos, conforme recomendação de Allan Kardec, Iluminado Missionário, que veio nos trazer o Consolador para que pudéssemos encontrar a Paz, o Amor, o Reino de Deus, que 
	(fora 	DA caridade 	nÃO HÁ SAL VAÇÃO. " 
O mundo necessita de Paz, necessita de Amor, necessita de Deus. 
Falta a boa vontade dos homens para com Deus. 
Faltam os homens de boa vontade que façam a vontade de Deus aqui na Terra. 
Às vezes, tem-se a impressão de que Deus nos abandonou à nossa própria sorte. 

Será possível tal idéia? 
, 
E o que veremos. 
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Mas, voltando a falar de Jesus, se Ele pudesse estar conosco hoje, fisicamente falando, claro, o que será que Ele pensaria? 
O que será que Ele diria de nossos hábitos de vida, de nossas manias, de nossos costumes, do nosso modo de agir para com o próximo? 
Será que Ele estaria contente com o que fazemos? Será que foi isso o que Jesus nos deixou? 
Será que foi isso o que Jesus nos ensinou? 
Será que era isso o que Jesus esperava de nós? Aliás, por que será que Jesus veio à Terra? 
Qual a utilidade de sua vinda e para quê? 
E por que, passados tantos anos, Jesus é cada vez mais atual e necessário para a Humanidade? 
São muitas as perguntas e muitas dúvidas e somente a Doutrina Espírita em seu aspecto esclarecedor pode nos responder. Pois 
>- "O Espiritismo é li chave que nos ainda a tudo explicar com facilidade " 
( o Evangelho Segundo O Espiritismo – Cap. I) 
Jesus, de acordo com os Ensinamentos trazidos pelos Espíritos Superiores em O Livro dos Espíritos, em sua questão 625, foi 
O Espírito mais puro que já esteve lna Terra para noS servir de guia e modelo 
e, conforme as suas próprias palavras, veio fazer muitas coisas, mas a principal delas foi esta: 
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	Não pensei que vim destruir a Lei ou os profetas; não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o Céu e a Terra não  passarão, até que não se cumpra tudo o quanto está na lei, até o último jota e o último pingo.
(Mateus- V;17-18) 
Ou seja, Jesus veio cumprir a Lei de Deus que já havia sido estabelecida. Veio fazer com que os homens lembrassem e pusessem em prática os ensinamentos do Pai amoroso e justo. 
E Jesus disse que viera para muito mais: 
Eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância	(João-1O-IO) 
Vamos dar uma pequena parada por aqui e falar de Deus. 
O grande problema com os homens é que eles sempre pensaram que Deus é um grande mágico, que com uma varinha de condão, vai acionando-a e satisfazendo os nossos mais loucos desejos. 
Deus criou Leis eternas e imutáveis e não as muda ao nosso bel-prazer. 
É claro que Ele sempre nos ouve e nos atende sim, só que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção na Providência Divina agindo em nosso favor. 
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Mas para que possamos entender melhor o que estamos falando, vamos começar por conhecer Deus. 
Quando da Codificação da Doutrina Espírita, os Espíritos Superiores, responsáveis pelo surgimento dessa Doutrina, de forma organizada, definiram Deus dessa maneira: 

Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. L.E.-01
	' 
 

E apresentaram à Humanidade os atributos de Deus, ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos que Deus pode ser e o que podemos compreender, já que Deus é perfeito em todas as qualidades, mesmo naquelas que nós ainda não conhecemos: 
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	Deus é etermo, imutável,  
IMATERIAL, ÚNICO, TODO-PODEROSO SOBERANAmENTE BOM E JUsTO" (L.E.13) 
E os Espíritos amigos continuaram dizendo, ainda, que 
"DEUS PARA ESTAR ACIMa deTODAS AS COISAS, NÃO DEVE SUJEITO A VICIssiTUD.ES E NÃO PoDE TER NENHUMA DAS ImPERFEIÇÕES QUE A IMAGINAÇÃO É CAPAZ DE CONCEBER" 
Temos conhecimento, dentro dos Ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, que Deus jamais esteve inativo, o próprio Jesus nos deixou isso claro quando afirmou: 
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	 Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também
 
 (João - 5:17) 

Assim, chega-se à conclusão de que sendo a Perfeição absoluta e, estando em atividade a todo o momento em que O imaginamos, Deus só poderia querer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. 
E tudo isso, mesmo antes da nossa existência , mesmo antes da nossa criação. 
);i- "Os Espíritos são os seres inteligentes da criação, que foram criados simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio e destinados à perfeição

		(L.E- 76 e outras) 
Quando Deus nos criou, já pensava em nosso futuro. 
» "Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todlos os fenôlnenos, do nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos Puros e eleitos pelo senhor supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. 
Essa COmunidade de seres  angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, o que nos foi dado saber, apenas já se 
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reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organizaçc1o e da direção do nosso planeta, por duas vezes no curso dos milênios conhecidos . 
a primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no Temppo e no Espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos  da vida na matéria em ignição" do planeta, e a Segunda, quando se decidia, a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção.
	(A caminho da Luz 	Cap I) 
Depois da criação da Terra e da mesma estar pronta para a nossa chegada e, depois que nós passamos a desfrutar de sua hospitalidade, de tempos em tempos, Deus tem enviados seus Mensageiros, grandes Missionários, que têm como tarefa, fazer com que conheçamos melhor ao Nosso Pai Criador. 
Esses grandes missionários, são aqueles Espíritos mais avançados em conhecimentos e que já desfrutam a verdade ira felicidade que, conforme o Livro dos Espíritos, encontra-se em fazer o bem ao próximo. 
Buda, Maomét, Abraão, Pia tão, Fo-hi, Confúncio, Krishna, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá. 
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E houve três grandes momentos, que se destacam por suas natureza e importância, em que Deus procurou se fazer melhor conhecido pelos seus filhos. 
Esses três momentos são conhecidos como as três revelações. 
São elas: Moisés a .primeira revelação, .Jesus, a segunda e A Doutrina Espírita, a terceira. 
Em nossos estudos de hoje, poderemos em alguns momentos, falarmos sobre a Segunda e a terceira revelação, já que todas elas estão muito interligadas, mas trataremos mais especificamente da primeira revelação: Moisés
Moisés fora um desses grandes Missionários, que Deus escolhera para trazer aos homens de então, a sua grande mensagem. 
A aproximadamente 4.500 anos atrás, quando Moisés esteve encarnado entre nós, de todos os povos que habitavam a Terra, o único povo que acreditava na existência de um Deus único, era o Povo Hebreu. 
Era de se admirar naqueles homens nômades e desprotegidos, a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos
Enquanto as civilizações romanas, egípcias, hindus, chinesas e outras já existentes naquela época acreditavam em vários deuses, criando o politeísmo para satisfazer os imperativos das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 
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Por essa razão, Deus escolheu o povo Hebreu, para em seu seio revelar-se e se fazer melhor conhecido pelos homens. 
Todas as raças da Terra devem aos judeus esse beneficio 
, 
sagrado, que consiste na revelação do Deus Único, Pai de 
todas as criaturas e Providência de todos os seres. 

Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua Lei? (L.E.622)

Sim, certamente; em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade 


	
	
Moisés fora um desses homens, na qualidade de mensageiro do Divino Mestre, encarregado de trazer a Lei de Deus para os homens, procurou então concentrar o seu povo para a grande jornada. 
Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. 
É quando então recebe dos emssários do Cristo, no 
Monte Sinai a Lei de Deus. 
E qual era a lei de Deus? 
A Lei de Deus eram os dez sagrados Mandamentos. 
Há duas partes distintas na Lei Mosaica: A Lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sina i, e a Lei Civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. 
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A Lei de Deus está formulada nos dez mandamentos seguintes: 
OS DEZ MADAMENTOS DA LEI DE DEUS. 
“Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 

[1]Não terás outros deuses diante de mim. 

[2]Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 

[3]Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 

[4]Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho; mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou; por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o santificou. 

[5]Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 

[6]Não matarás. 
[7]Não adulterarás. 
[8]Não furtarás. 
[9]Não dirás falso testemunho contra o teu proximo. 
[10]Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 

Estes dez mandamentos, da Lei de Deus representam, até hoje, a base de toda a justiça do mundo. 
Moisés recebera a lei de Deus por via mediúnica. Excelente médium que era, estava à disposição de Deus 
para realizar aquela tarefa de grande porte. 
Falamos que havia duas partes distintas na Lei mosaica: 
A lei de Deus que é invariável e que, segundo os Espíritos superiores, 
"está gravaria na consciência dos Homens. ; 
> A Lei de Deus a lei natural são uma  e a mesma coisa," é única necessária à felicidade do homem ela lhe indica  o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta (L.E. 614)
E a Lei Civil ou Disciplinar estabelecida por Moisés. 
Os homens do tempo de Moisés eram homens rudes, de pouco conhecimento, homens dotados de pouco senso moral e ignorantes do sentimento religioso, acostumados a lidar com a força, coma energia. Eram homens turbulentos e indisciplinados. 
Como fazer para manter em calma esses homens? 
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Para dar autoridade às suas leis, Moisés criava as leis e dizia que eram leis dadas por Deus. Dizia que eram leis divinas e assim os povos, os homens a quem ele dirigia, ficavam impressionados e mais submissos àquelas palavras, muitas vezes eivadas de sentimentos mais duros é verdade. 
Mas, somente a idéia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. 
Aqui temos alguns exemplos das normas baixadas pelo legislador hebreu para disciplinar o seu povo de índole rebelde. 
QUEM FERIR ALGUÉM QUE MORRA,CERTAMENTE SERÁ MORTP	(Êxodo-21:12) 
QUEM FIZER ALGUMA COISA NO SÁBADO, MORRERÁ.
	

 
Êxodo - 31:17 
"UM FILHO  desobediente deve ser apedrejado até 
" , 
que MORRA. 	(Deut.21:18) 
QUEM SE CHEGAR A MULHER CASADA, AMBOS MORRERÃO	(Deut. - 22:22) 
A severidade das penas é Justificada pela não existência de prisões, e por isso, para um povo nômade, que vivia a peregrinar pelo deserto, não era possível escalonar castigos proporcionais à gravidade dos delitos. 
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(João- 3:3) 
eram todas normas dado povo, num 
	Mas como se 	pode ver, 
temporárias, elaborada para um determinado período histórico. 
Mas também, fica evidente, quando paramos para análise mais profunda, que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos" Não matarás" e "Não farás mal ao teu próximo ", não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio uma le i. 
As leis mosaicas, propriamente ditas, tinhas um caráter essencialmente transitório. 
Falamos, no decorrer dos nossos estudos, que Moisés recebera dos Emissários do Cristo, a tarefa de trazer a mensagem do Divino Amigo. 
Aqui cabem algumas considerações. 
Dissemos, citando A Caminho da Luz, que Jesus fora um dos Espíritos que estavam reunidos em uma Assembléia de Espíritos iluminados que cuidavam do destino da Terra mesmo antes dela existir. Mas como isso é possível. 
, 
E preciso não esquecer dos Ensinamentos encontrados 
nas Obras Básicas da Codificação. 
Os Espíritos são criados simples e ignorantes e evoluem por meio das provas das reencarnações. 
Com Jesus não fora diferente. 
E o próprio Jesus deixou-nos essa certeza quando disse: 
"NA VERDade, na verdade te digo que aquele que nÃOo nascer de novo não pode ver o reino de 
D
EUS 
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Jesus fora criado igual a todos os outros. Ocorre que mesmo antes da criação da Terra já era um dos Espíritos Evoluídos auxiliares de Deus em sua criação. Tanto é verdade que assumiu a condição de governador da Terra. 
Daí a sua preocupação com os nossos caminhos, com o nosso futuro. 
A prova de que Jesus, à época da criação da Terra e à época em que Ele esteve encarnado, já era um Espírito em grau adiantadíssimo de evolução, também estão em suas palavras; 
"EMverdade, Em verdade vos digo que, antes que Abrahão existisse, eu sou. '.' (João - 8;58) 
Muitas pessoas confundem Deus e Jesus, dizem que é 
um só. 
Outro grande engano que precisamos corrigir. Deus é o Pai. 
Jesus é um dos seus filhos, assim como todos nós, Jesus é nosso irmão. 
Aqui a prova do que falamos: 
Eu vim em nome de  meu Pai. " (João-5: 43) 
"Eu nãoposso de mim mesmo .fazer coisa alguma: comO ouço, assim  julgo, e o 1meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas  a vontade do Pai, que me enviou. " (João-5;30) 
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Devemos sim, agradecer ao Povo Hebreu e a Moisés, que nos trouxeram a idéia de um Deus único. 
Foi por meio dos seus esforços, dos seus sofrimentos e das suas lutas, e principalmente, pela sua força de vontade e fé inabalável, diante dos percalços, que temos o conhecimento de Deus nosso Pai. 
Mas é a Jesus, o Divino benfeitor, que trouxe para nós a idéia de um Deus Justo, Amoroso e Misericordioso a quen1 mais devemos. 
Quando vendo que nós não conseguíamos cumprir a Lei de Deus, porque achávamos difícil, o que fez Ele? 
Apenas nos recomendou: 
amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo 
	" 
Todos os grandes Missionários desempenharam as suas tarefas e passaram. Jesus não passou e não passará. 
Ele assinalou a sua passagem pela Terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. 
Suas palavras estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. 
Seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. 
Com todos esses elementos Jesus fez uma revolução espiritual que permanece no globo a dois milênios. 
Respeitando as leis do mundo, Jesus ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus. 
Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a Lei 
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antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições. 
Somente Ele ensinou o "Amai- vos uns aos outros" vivendo a situação de quem sabia cumprir o que dizia. 
A maioria dos missionários religiosos da história se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos; mas Jesus, o Bom Pastor, foi a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro. 
Dali, não possuindo pedra onde repousasse o pensamento dolorido, ensinou a todos os irmãos a lição inesquecível do Caminho, da Verdade e da Vida. 
Grandes e valorosos missionários estivem na Terra a fim de nos auxiliar no caminho da evolução. 
Mas, somente Jesus pode nos oferecer o conforto do seu amparo quando nos disse: 
Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. (Mateus-XI-28/30) Entreguemos nossas vidas a Deus e a Jesus, Eles, com certeza sabem o que é melhor para todos nós. 
Que Deus nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Sigamos em paz e boa noite. 
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