Palestra 110 Cenol 
Dia 31.12.01 (Segunda-feira) 
Palestra no Cenol
Dia 31.12.01 – (segunda-feira)
Tema: Quando Jesus teria sido maior?
                  Em substituição à Sheila
Objetivos: 
a)	Ressaltar Jesus como modelo e guia apresentado pelos Espíritos a Kardec. 
b)	Reconhecer a grandiosidade da missão de Jesus aqui na Terra. 
c)	Analisar algumas situações que evidenciaram a grandiosidade desse sublime Espírito. 
d)	Ressaltar a nossa responsabilidade a partir do momento, em que conhecemos esses ensinamentos e exemplos grandiosos. 
J 
Queridos irmãos, uma boa noite para todos. 
Que Deus, nosso Pai, ilumine os nossos caminhos!
Dia 31 de dezembro de 2001. O último dia do ano. 
Especialmente nesse ano de tantos fatos históricos. Chega o momento da retrospectiva. 
O que fizemos de nossos dias nesse ano que se encerra? Teremos sidos bons? O que fizemos para que esse ano 
pudesse ser diferente? 
O ano foi marcado por fatos diferentes, bons e ruins para a história da humanidade. Qual a nossa participação? 
Teremos cumprido com os nossos objetivos? 
Ou melhor, teremos cumprido com os objetivos que Deus traçou para nós? 
E quais são os objetivos que Deus teria traçado para o nosso futuro? 
Ora, sendo Deus a Inteligência Suprema e a Causa Primária de todas as Coisas, conforme a pergunta primeira de O Livro dos Espíritos. 
	
E sendo Deus eterno, imutável, infinito, imateriaI, único, onipotente, soberanamente justo e bom, também de acordo com o ensinamento dos Espíritos, só se pode concluir que, sendo a Perfeição absoluta, tudo o que vem de Deus é bom. 
Portanto, Deus só poderia querer a nossa Felicidade, o nosso Bem-estar, a nossa alegria. Deus só poderia querer que nós, seus filhos, fossemos Perfeitos. 
Também é o que se pode deduzir das palavras de Jesus: 
"Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. " (Mateus - 5.48) 
Mas se perguntarmos a todos os presentes, se perguntarmos à grande maioria das pessoas, veremos que somos infelizes. 
Mas se não somos felizes, de quem é a 
responsabilidade. 
Porque não somos felizes? E o que é a felicidade? 
Voltaire, grande filósofo francês, disse certa vez: 
" Os homens que procuram a felicidade são como bêbados que não conseguem encontrar a própria casa, mas sabem que tem uma. " 
Nós todos somos destinados à felicidade. 
E no fundo de nossa consciência nós sabemos disso. 
O motivo maior das ações humanas é a busca incessante da felicidade, ainda que não se tenha consciência disso. 
Nós sabemos que a felicidade existe, sabemos que ela está em algum lugar, mas perdemos o caminho dela, porque nos embriagamos de ilusões. 
.0 
 
o problemas é que nós buscamos a felicidade em coisas falsas, em coisas passageiras, em coisas enganosas, em fantasias que não nos levam a lugar nenhum. 
A Doutrina Espírita nos ensina que a verdadeira felicidade não encontra-se em coisas que se tem, em coisas que se pode comprar. A felicidade é um estado de Espírita e está diretamente associada ao bem que se faz aos outros. 
Mas nós, espíritos ainda imperfeitos acreditamos que a felicidade pode ser procurada e encontrada em fortunas, em festas, em conforto, em prazeres, em vícios, em poder, ... 
E tudo isso, sendo fantasia, acaba por gerar desajustes, 
perturbações, desequilíbrio 	enfermidades, tensões 
nervosas ... 
Por falar em tensões nervosas ... 
Muitos de nós acreditam que podem ser felizes pelo uso da força. Da energia, do vigor e por que não dizer, pelo uso da falta de educação, da violência ... 
Temos aqui uma história contada por Richard Simonetti, no Livro Atravessando a Rua, chama-se Folhas ao vento. 
Diz ele que: a situação da família era terrível.. 
Seis filhos, o mais velho, doze anos; o menor nos braços de sua mãe, apenas alguns meses. Pais e filhos cansados, famintos, sem casa, sem dinheiro, sem esperanças ... Pouca bagagem, em malas surradas, muita amarguras no coração. 
_ Que é isso, minha gente? Vieram da guerra? pergunta, penalizado, o atendente do albergue onde procuraram pousada. 
Pois é, seu moço - responde o chefe da família. 

filharada na escola. Até que não estava mal.  Mas um dia o patrão ficou bravo, gritou comigo e eu mandei ele para o inferno. Quase bati, porque homem nenhum fala assim comigo não! 
Que tristeza! 
Toda uma família em penúria, porque o "machão" não levou desaforo para casa ... 
Muitos casamentos são desfeitos, muitos matam, muitos morrem e muitos vão para a prisão, destruindo suas vidas, pelo mesmo motivo. Um momento de cólera, uma reação de ódio, uma agressão, e temos a existência complicada. 
São os chamados valentes. Os machões. 
Não há nenhum mérito em responder ao mal com o mal, à ofensa com a violência, à má palavra com o palavrão. Qualquer animal faz isso. Se dermos um pontapé num cachorro, ele nos responderá com uma mordida. O cavalo aprontara um
 
Coice. 
Só os homens de verdade estão dispostos a compreender, mantendo a calma. Enquanto não treinarmos esse tipo de coragem, jamais seremos donos de nós mesmos. 
Estaremos sempre influenciados pelo comportamento das pessoas próximas, como folhas ao vento. 
r 
E, como podemos concluir, o orgulho e a vaidade nos 
dominando, fazendo com que não sejamos felizes. 
Mas dizíamos que Deus quer a nossa felicidade, e sabemos que Ele sempre procurou meios que nos dessem a felicidade. 
Um desses meios, foi quando Deus nos mandou Jesus, a grande personagem de nossas vidas. 
Os Espíritos superiores, quando da Codificação da Doutrina Espírita, responderam a Kardec, quando ele perguntou: 
"Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo?" 
(L.E. - 625) 
A resposta foi simples, direta e objetiva, sem deixar margens à dúvidas: 
"Vede Jesus. " 
"Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a Humanidade na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que Ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque Ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. " (nota) 
Qual teria sido a Missão de Jesus? 
A missão de Jesus, conforme se pode concluir de suas próprias palavras, foi trazer para o homem, a Lei de Deus, de maneira mais fácil, mais próxima de nós. 
"Não penseis que vim destruir a Lei ou os Profetas; não vim para destruí-Ios, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a Terra não passarão, até que se cumpra tudo quanto está na Lei, até o último jota e o último ponto." (Mateus, V-:17-18) 
Moisés já havia trazido a Lei de Deus, por meio dos Dez mandamentos, ocorre que as pessoas achavam muito dificil cumprir aqueles dez itens, e estavam esquecendo, 
 
encontrando outros meios de viver sem a Lei de Deus. Era preciso fazer com que se cumprisse os Mandamentos Divinos. 
E Jesus em sua sabedoria de Espírito perfeito, compreendendo a dificuldade dos homens em cumprir a Lei de Deus, o que fez? 
Facilitou a Lei de Deus à nossa compreensão. Pegou os Dez Mandamentos e simplificou em apenas dois: 
Veja como ficou bem mais fácil: 
Quando alguém lhe perguntou: 
Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? 
Ele respondeu simplesmente: 
"Amarás ao senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é; Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. " 
(Mateus XX11-34-40) 
Ficou ou não ficou muito mais fácil? 
Mas, Jesus, teria conseguido cumprir a sua missão? 
E quando Ele teria sido o maior tentando realizar tal tarefa? 
Onde a grandeza da Missão de Jesus? 
Muitos têm sidos os questionamentos, as discussões e os 
estudos sobre a personagem Jesus. 
Teria Ele existido ou não. 
Quem escreveu os seus Evangelhos? Ele teria falado isso ou aquilo? 
Ele era assim ou não era? 
	
Tudo o que se diz a respeito de Jesus é muito grandioso. 
Jesus foi de unta importância tamanha que dividiu a história da humanidade em dois períodos: Antes e Depois de Cristo. 
Outras grandes personagens existiram e marcaram a história do mundo. Nenhuma delas como Jesus. 
Moisés, Maomé, Buda, Os grandes imperadores romanos, Nero. Júlio Cézar e outros com seus exércitos querendo dominar o mundo. Napoleão em suas estratégias, Pintores, Escritores, Poetas, Ditadores, Filósofos, Generais, Descobridores de novas terras, Cientistas, Políticos, ... Todos passaram, somente Jesus ficou e ficará sempre. 
Por que teria sido assim? 
E olhem que de todos, Jesus foi o único que mais se destacou, tornou-se o maior, ensinando a ser o menor. 
"Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." (João -7-16 .. .) 
É claro que Jesus sabia que deveria cumprir apenas a vontade de Deus, que era fazer com que os homens conhecessem melhor a Deus, sabendo que Ele é Pai amoroso, justo e bom. 
A doutrina que Jesus trazia aos homens era a mais pura Lei de Deus, e Jesus, em sua humildade, demonstrava estar consciente disso. Colocou Deus acima da sua vontade. 
E a grandeza da Doutrina de Jesus, que se encontra no Evangelho, não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de João ou de Lucas, a grandeza da doutrina de Jesus não está em saber de que cor eram os seus olhos, ou se ele fazia assim ou fazia de outro jeito, a grandeza da Doutrina de Jesus está na beleza imortal que 
se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. 
Com relação a Ter sido Jesus o Maior e quando, o que podemos dizer? Quem poderá afirmar? 
O certo é que Jesus em nenhum momento de sua vida demonstrou querer ser o maior, sempre, desde o n'lomento de seu nascimento, ensinou a humildade, senão vejamos: 
" O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir.” (Marcos 10.45_).
Sendo o menor, Jesus tornou-se maior, quando nasceu numa manjedoura, na humilde aldeia de Belém, propiciando o grande ensinamento da humildade e do desapego às coisas materiais. 
Toda a vida de Jesus, foi um cântico de humildade, um ensinamento de como fazer para viver bem, viver em Paz, viver feliz. 
"Ao que te bater numa face, oferece também a outra ... (Mateus; 5-39) 
Quanto em nossas vidas estaremos prontos a mostrar a outra face? 
E quando Jesus falava, logicamente que Ele colocava em prática


Esta frase que acabamos de lembrar, foi claramente colocada em prática por Jesus quando, na tentativa de salvá-lo, Pedro lança mão da espada e corta a orelha do soldado que prendia Jesus. 
O que Jesus fiz, pegou a orelha do soldado, colocou-a no lugar e disse a Pedro: 
Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada à espada morrerão" 
(Mateus; 26 - 52) 
Aqui, um outro ensinamento, muito estudado dentro da Codificação Espírita, a Lei de Causa e Efeito - ou seja, a Cada um segundo as suas obras, se nós plantamos o bem, logicamente colheremos o bem, se plantamos o mal.  é o ditado conhecido, quem planta vento colhe tempestade. 
Jesus foi o maior, quando Pilatos, na intenção de provocá-lo, perguntou se Ele era rei e Jesus o respondeu: 
"O meu Reino não é deste mundo. " 
(João; 18-33-37) 
Referia-se Jesus à vida espiritual, a verdadeira, onde seremos felizes ou infelizes, dependendo dos nossos atos. 
"Ninguém tem maior amor do este: de dar alguém a vida pelos seus amigos” (mateus 15.13)

		 
"Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos 
maltratam. " 	( Mateus; 5-44 ).
"Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vossas ofensas" (Mateus – 6.14)
o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é todo ele um cântico à Paz, ao amor e à Fraternidade. 
O Evangelho é o Livro da Vida, cheio de contos e pontos divinos, trazidos ao mundo pelo Celeste Orientador. 
Cada apóstolo lhe reflete a sabedoria e a santidade. 
E, em cada página o Espírito do mestre resplende, sublime de graça e encantamento, beleza e simplicidade. 
Nossa pergunta ainda continua no ar: Quando Jesus teria sido o maior? 
Talvez não consigamos a resposta mais correta ou mais cabível, mas temos ainda dois exemplos grandiosos para ilustrar o nosso trabalho e servir de orientação ao nosso plano de vida. 
Quem sabe não repensemos nosso modo de agir, de pensar, de viver? 
Quando na cruz, prestes aos últimos suspiros, disse Jesus: 
"Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." 
(Marcos; 23 ~ 34 .. .) 
Quem de nós terá aprendido a lição? 
Quem de nós, diante das ofensas, das injúrias, diante das humilhações será capaz de perdoar setenta vezes sete , conforme o ensinamento recebido? 
E quem de nós seria capaz de esquecer aquelas divinas palavras, que tanto nos consolam. 
Quem de nós, na hora do sofrimento, na hora da amargura, na hora da depressão. 
Quem de nós no momento último em que todas as forças se esgotaram, não gostariam de Ter o Celeste amigo, ali conosco, segurando nossas mãos, dando-nos mais um 
exemplo de humildade, mais um exemplo de como devemos nos portar, dando nos a sua palavra de carinho, de conforto e de esperança: 
"Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos céus; 
bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 
bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; 
bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; 
bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 
bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; 
bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus; 
bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus; 
	bem-aventurados 	sois 	vós 	quando 	vos 
injuriarem, e perseguirem , e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. 
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. 
São posicionamentos de cada um de nós. 
Somente em nossas consciências é que vamos encontrar as respostas mais precisas. 
Mas, se na hora do balanço, nós precisarmos encontrar Deus. 
Tenhamos certeza de uma coisa: 
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as Coisas. 
A sabedoria infinita de Deus preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Deus está no ar que respiramos, na água que bebemos, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. A bondade de Deus está na Sua solicitude para com cada unta das suas criaturas, para com cada um de seus filhos. Numa 
folha que cai de uma árvore está a vontade de Deus, nosso Pai Criador. Deus não faz e nem fez nada de inútil. É preciso confiar, acreditar, Ter a certeza de que tudo estará melhor, segundo a vontade de Deus. Deus está na chuva que traz a vida para todos nós. Deus está no pôr do sol, está na beleza da lua, na leveza do vento. Deus está no homem de bem que socorre seu próximo. Um ser tão grande que vê tudo, que vela por tudo e que providencia o socorro para todos os seres da criação, desde o menor ao maior de todos eles, com certeza está vendo e velando por nós e nos socorrendo e nos dando o amparo necessário a cada minuto, a cada momento de nossas vidas. 
Dizia o Mestre: O Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. 
E Ele, Jesus, é o bom Pastor, responsável por nosso sossego. 
Entreguemos nossas vidas a Deus e a Jesus. Eles saberão o que fazer pela nossa felicidade. 
Que nosso próximo ano seja mais cheio de Paz, desde que nós estejamos prontos a praticá-la. 
um boa noite e que Jesus esteja ainda conosco, hoje e sempre. 


