

 
 
PALESTRA NO CENOL DE SANTA MARIA 
TEMA - os SÃOS NÃO NECESSITAM DE MÉDICOS. 
DO EVANGELHO SEGUNDO o ESPÍRITISMO
 CAP.XXVI - ITENS 11 E 12. 
TERÇA-FEIRA - DIA 16.01.-ÃS 20.00 
Queridos irmãos, que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. 
o grande desafio no trato com Q Evangelho, é trazer Jesus para o nosso cotidiano, para o nosso dia-a-dia e poder vivenciar as suas lições, OS seus ensinamentos, imitar os seus exemplos, seguir seus passos . 
Jesus - o Espírito mais puro que já esteve encarnado aqui na Terra, conforme nos informa o Livro dos espíritos, na questão 625, veio para nos relembrar a Lei de Deus, assim resumida por Ele: AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO TEU próximo como A TI MESMO. 
Ocorre que Jesus esteve entre nós há exatos 2000 anos e naquela época, os homens eram mais rudes, eram verdadeiros guerreiros,. tudo era muito mais difícil, as notícias demoravam muito tempo para chegarem aos objetivos, Não existiam os meios de comunicações que nós temos agora, enfim, tudo era muito difícil. 
E por causa de todas essas dificuldades,. ·os ensinamentos de Jesus não foram compreendidos em toda a sua essência e de lá para cá, muita coisa foi alterada, modificada, mal interpretada, gerando distorções aos ensinamentos por ele deixados. E todas essas modificações criaram confusões,_ sistemas, fazendo com que aqueles que 
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deveriam orientar se perderam em seus objetivos e por isso, mesmo nos dias de hoje, Jesus é ainda um grande desconhecido. 
A maioria daqueles que se dizem seguidores de Jesus não estudaram, ou não compreendem,- profundamente, o significado daquilo que Jesus quis dizer. 
Ao perguntarmos para as pessoas quando que elas estudaram o Evangelho de Jesus, ouviremos respostas assim: 
	_Há alguns anos 	. 
	Não me recordo 		. 
	_ Faz muito tempo 		. 
E mesmo os que estudam com certa freqüência, não conseguem entender o que ali está escrito. 
, 
E preciso a convivência diária, para- que possamos nos 
acostumar com as lições e começar por colocá-las em 
 
pratlca. 
Jesus ensinou o amor, o perdão, a caridade, a fé. E daí? O que nós temos a ver com_ isso? 
O que isso representa em nossas vidas? 
Qual será a repercussão desse conhecimento em nossas vidas? 
Problemas que cabem à Doutrina Espírita , como Doutrina consoladora e esclarecedora, resolver, já que ela veio colocar a luz ao alcance de todos. 
Com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, as palavras de Jesus podem ser entendidas por todos, e com isso, fica mais fácil de mudarmos o nosso comportamento, ou pelo menos tomarmos conhecimento de que é preciso 
 
mudar - e mudar ou não o nosso conhecimento, depois de conhecer o que prega a Doutrina Espírita - é um problema nosso, de cada um de nós. 
É sobre o que vamos falar nessa noite. 
Os SÃOS NÃO PRECISAM DE MÉDICO. 
"E ACONTECEU QUE, ESTANDO JESUS ASSENTADO À MESA NUMA CASA EIS QUE, VINDO MUITOS PUBLICANOS E PECADORES,- SE ASSENTARAM A COMER COM ELE E COM OS SEUS DISCÍPULOS. E VENDO ISTO OS FARISEUS DIZIAM AOS SEUS DISCÍPULOS: POR QUE COME O VOSSO MESTRE COM OS PUBLICANOS E PECADORES? MAS, OUVINDO-OS, JESUS DISSE: OS SÃO NÃO TEM NECESSIDADE DE MÉDICO, MAS SIM OS ENFERMOS. " 
(Mateus - IX -10-12). 
	Cabe 	alguma explicação sobre o comportamento 
arredio dos Fariseus para com a postura de Jesus. 
Muitas vezes a gente ler os textos evangélicos e não consegue entender o por que de certas passagens e principalmente o motivo de tanta controvérsia por parte das outras pessoas, da época para com o quê Jesus dizia ou fazia. 
Os Fariseus desempenhavam papel ativo nas controvérsias religiosas, eram observadores radicais das práticas exteriores do culto e das cerimônias, eram tomados de ardoroso proselitismo, ou seja todos deveria seguir as suas convicções e eram também inimigos das renovações. Escondiam costumes dissolutos e tinham muito orgulho em 
seus corações e sobretudo grande desejo de dominação. Se julgavam-_ superiores aos demais e a religião para eles era mais um meio de subir de vida do que um objeto de fé sincera. Pareciam verdadeiros santos, mas era tudo de aparência. Jesus que prezava a simplicidade e as qualidades do coração, entregou-se, durante a sua missão, a desmascará-los . Daí o motivo pelo qual os Fariseus tomaram-se inimigos de Jesus e foram os principais responsáveis pelo sua condenação. 
Os Publicanos eram os coletores de impostos e os Judeus_ tinham verdadeiro pavor de impostos, pois para eles era uma das formas de Roma os dominar e nada pior para eles do que pagar os impostos e os Publicanos, além de fazerem esta tarefa, ainda por causa do risco que corriam, ao desenvolverem tal tarefa, aqui e ali, eles cobravam um pouco mais, ou seja, abusavam do poder que tinha - traduzindo eram os corruptos daquela época e para os Judeus era geral e principalmente para os E fariseus - Publicano era sinônimo de pecador - daí o motivo da sua bronca contra os Publicanos. É claro que nem todos Os Publicanos agiam assim, haviam muitos que eram honestos e cumpridores de sua funções de melhor maneira possível- mas os Fariseus não queriam nem saber. Para eles eram todos iguais. 
"VINDE A MIM, TODOS OS QUE ANDAIS EM SOFRIMENTO E VOS ACHAIS CARREGADOS, EU VOS ALIVIAREIS. TOMA! SOBRE VÓS O MEU JUGO, E APRENDE] DE MIM, QUE SOU MANDO E HUMILDE DE CORAÇÃO, E ACHAREIS DESCANSO 
':I 
PARA AS VOSSAS ALMAS. PORQUE O MEU JUGO É SUAVE E O MEU FARDO É LEVE." 
(Mateus - XI- 28/30) 
As palavras de Jesus, na verdade o Consolo de Deus, nosso Pai, são um chamamento para todos, mas no presente caso eram dirigidas aqueles que não eram tomados pelo orgulho e que não acreditavam possuir toda a luz e não precisavam de nada, como os Fariseus e os Escribas, que se consideravam melhores que todos os outros de sua raça .. 
As palavras de Jesus são dirigidas a todos, aos pobres e deserdados, por que são eles que mais necessitam de consolação. 
As palavras de Jesus são dirigidas ao cegos, aos coxos, aos humildes e aqueles de boa fé, por -que eles acreditam que Jesus é o consolo, o ânimo, a força que lhes faltava. 
No presente, vemos e ouvimos muitas pessoas dizerem 
	. 	. 
Coisas Assim: 
_ Mas fulano não é espírita? Por que então faz isto? 
_ Ah, você não imagina o quanto eu me decepcionei com fulano, eu pensava que ele fosse santo, mas não é igualzinho aos outros. 
O simples fato de ser Espírita não transforma ninguém em santo - o Espírita é realmente igualzinho a todo mundo. Na Terra não existe ninguém santo, até por que se fosse santo não estaria na Terra. 
O planeta Terra é um mundo de provas e expiações e sendo assim todos os que se encontram encarnados por aqui 
o 
 
é por que ainda necessitam de provas, de testes, ainda necessitam de melhorar em variados pontos. 
Todos nós somos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes , fomos dotados -de livre-arbítrio e destinados a chegar um dia à perfeição, passando pelas provas da reencarnação, que é a oportunidade de fazermos melhor 
r 
aquilo que fizemos errado no passado. E a prova dajustiça 
de Deus para conosco, dando a cada um de nós somente aquilo que merecemos - conforme mesmo as palavras de Jesus - a cada um será dado, conforme as suas obras. 
Então, se ainda estamos por aqui, é por que não somos santos e os Espíritas menos ainda. 
Com relação à mediunidade, por exemplo - às vezes admira-se de que a mesma seja concedida a pessoas indignas, cheias de defeitos, e que por isso mesmo podem ser capazes de a empregarem mal. 
Ora, poderá alguém dizer: - Uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo de pessoas de maior merecimento pessoas boas, honestas, perfeitas, 
Se assim fosse, quem poderia ser médium na Terra - já que não existe por aqui ninguém perfeito? Não é mesmo. 
Se Deus fosse contar somente com os perfeitos, se os Espíritos superiores fossem contar somente com os perfeitos, se as casas espíritas, para existir, fossem contar somente com os perfeitos, então ... 
A mediunidade é uma faculdade inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, assim como a faculdade de ver, de ouvir, de falar, e em conseqüência do seu livre-arbítrio, o homem delas pode abusar. 
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Se Deus permitisse, por exemplo, que só usaria a palavra aquele que falasse coisas boas~ haveriam mais mudos no mundo do que falantes. 
Se o poder de comunicar-se com os Espíritos só fosse dado aos mais dignos, aos mais puros~ aos melhores, quem de nos poderia pretender esse direito, essa oportunidade? 
A mediunidade, assim como a oportunidade de trabalhar em uma casa espírita em prol do próximo, é dada sem distinção, a fim de que a luz chegue a todas as classes da sociedade, aos pobres como aos ricos, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos, para os corrigir. 
Os viciosos, os pecadores~ os que fazem tudo errado, estes são os doentes que precisam de médicos a que Jesus se referiu em suas palavras, ou seja - somos todos nós mesmos. Deus, que não quer a morte do pecador, não o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. 
Os Bons Espíritos vêm assim em nosso auxílio e os conselhos que nós recebemos diretamente, são de natureza a nos impressionar mais vivamente, para que daí comece a nossa mudança. 
Há no Evangelho Segundo o Espiritismo a seguinte 
afirmação: 
"Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. 
" 
Ou seja - todos nós somos imperfeitos, cheios de falhas, mas devemos e sabemos da necessidade da mudança, é preciso se transformar todos os dias. 
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Muitas vezes as lições nos chegam por meio de mensagens, por meio de orientações mediúnicas, por meio de leituras do próprio Evangelho e o que é que a gente faz? 
_ Nossa , essa lição é exatamente o que fulano está precisando. 
Não meus irmãos, o Evangelho é muito claro, geralmente as lições são primeiramente para nós mesmos basta a gente abrir os olhos para ver e os ouvidos para ouvir - conforme também nos orientava Jesus. 
Também não é verdade que pelos nossos defeitos estamos afastados de Deus ou do socorro dos nossos amigos espirituais 
Em Deus o amor é em plenitude. 
Evidencia-se nos cuidados divinos que tem para com cada um de nós. 
O Pai não quer perder nenhum de seus filhos - afirnava Jesus. 
Por isso, jamais marginaliza. 
Ao invés de nos aniquilar como à erva daninha, quando nos comprometemos com o mal concede-nos a benção de experiências que nos redimem. 
Por isso quando reconhecemos nossos desvios, tanto maior deve ser nosso gratidão e o empenho por corresponder às suas expectativas, quanto maior o abismo em que tenhamos mergulhado. 
Legítimo representante da bondade celeste,. Jesus convive sem problemas com o fariseu, comprometido com a hipocrisia, e com a mulher, comprometida com a prostituição. 
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Sejamos assim como Jesus, saibamos conviver com os nossos irmãos comprometidos com o erro, sabedores de que nós, também temos as nossos falhas e não são poucas. 
Compreendamos que Deus Jesus e os nossos amigos espirituais que já desfrutam de melhores posições nos planos mais elevados, não nos abandonam apesar das nossas imperfeições. E o que seria de nós se eles nos abandonassem? 
O amor jamais discrimina. 
Há outro aspecto importante. Fácil dizer: 
Jesus é meu mestre 
A dificuldade está em ser seu discípulo. 
Podemos, como o fariseu, ostentar ligação com Jesus, entronizando em nossa casa imagens e estampas, participando de ritos e rezas, a caracterizar sua presença em nossas vidas. 
Mera superficialidade. 
O discípulo autêntico cuida de iniciativas mais
consistentes: 
PROCURA O MESTRE EM SEU CORAÇÃO, CONSCIENTE DE SUAS MISÉRIAS MORAIS, SUSTENTANDO CONSTRIÇÃO AUTÊNTICA E INABALÃ·VEL DISPOSIÇÃO DE RENOVAR-SE À LUZ DE SEUS ENSINOS. 
ENTÃO SIM, ESTARÁ HABILITADO AO EXERCÍCIO DO ESSENCIAL: 
O AMOR QUE REDIME. 
Que possamos continuar merecendo o amparo de Jesus, hoje e sempre. 
• Uma boa noite e muito obrigado pela atenção e paciência a 
.•.. 
... nós dispensadas. 


