	

 
AS ETERNAS MENSAGENS DE JESUS. 
"Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos 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 reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização 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 Tempo 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. " 
, 
LE - 01 - QUE E DEUS? 
Deus é a inteligência suprema,causa primária de todas as coisas. 
L. E - 38 - COMO DEUS CRIOU A TERRA? 
Para me servir de uma expressão corrente: Por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênese: Deus disse: Faça-se a Luz e a Luz foi feita. 
OS DEZ MADAMENTOS DA LEI DE DEUS
01 - Eu sou O Senhor teu Deus, que 
te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto. 
02 - Não tomarás o nome do Senhor teu deus em vão. 
03 - Lembra-te de santificar o dia de Sábado. 
04 - Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há da dar. 
05 - Não matarás. 
06 - Não cometerás adultério. 07 - Não furtarás. 
08 - Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
09 - Não desejarás a mulher do
próximo 
10 - Não cobiçaras a casa do teu próximo, nem o ser servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença.
L.E - 621- Onde está escrita a Lei de Deus? 
Na consciência. 
L. E - 621 a - Desde que o homem traz na consciência a Lei de Deus, que necessidade tem de que lhe revelem? 
Ele a havia esquecido e desprezado. 
Deus quis que ela lhe fosse lembrada 
L.E - 622 - Deus ·deu a alguns homens a missão de revelar a sua Lei? 
Sim, certamente; em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São Espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a Humanidade. 
"A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. 
Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. " 
Qual é a importância de Jesus em nossas vidas? 
Qual é a importância de Jesus para a Humanidade? 
Quais as provas da existência de Jesus? 
Qual a necessidade de Jesus vir à Terra? 
E o próprio Jesus disse que o Pai não queria que nenhuma de suas ovelhas se perdesse. 
'Não penseis que vim destruir a Lei ou os profetas/ não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o Céu e a Terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. " 
(Mateus - V: 17-18) 
Mas os fariseus, quando ouviram 
que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei tentando-o perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Jesus lhe disse: 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 com a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: 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. " 

E muitas vezes, nos corações 
humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem- aventurados. 

A prova de que Jesus não foi simplesmente uma lenda é a sua mensagem eterna que ficou e ficará 
,.., 
para sempre em nossos corações. 
" Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. " "Meu Pai trabalha até hoje/ e eu trabalho também”. 
''Sede perfeito como é perfeito o Vosso Pai Celestial. " 
''Amai a vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem e maltratam, para serdes filhos do Vosso Pai Celestial." 
" Não ajunteis para tesouros na terra,onde a traça e a ferrugem podem corroê-Ios e os ladrões roubá-los, mas ajuntai para vós tesouros no Céu: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. " 
" Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as mais coisas vos serão acrescentadas. " 

"Quem quer que tenha dado nem que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. " 
''Aquele que se tornar humilde 
			. 
como um menino, será o maior no 
Reino do Céu. " 
''Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o Reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. " 
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. 
,. 
E a história do bom samaritano. 
A exaltação de uma semente de 
mostarda. 
O romance do filho pródigo. O drama das virgens loucas. A salvação do mordomo infiel. O ensinamento da dracma 
perdida. 
A tragédia da figueira infrutífera. A lição da casa sobre a rocha. 
A parábola do rico. 
A rendição do juiz contrafeito. 
Na montanha, o divino Amigo 
multiplica os pães, mas não se esquece da salientar as bem aventuranças. 
Na cura de enfermos ou de obsidiado traça pontos de luz que clareiam a rota dos séculos, restaurando o corpo doente, sem 
esquecer o espírito imperecível. 
"O Evangelho não é o livro de um povo apenas, mas o Código de Princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. " 
O Sermão da Montanha é o maior e o mais completo código de ética existente no mundo, considerado por muitos como a essência do Evangelho de Jesus e nunca esteve tão necessário ao homem, como nos dias atuais. 
“se extinguissem do planeta todos os livros sagrados e ficasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade nada perderia" 
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos; 
E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: 
Bem-aventurados os pobre de espíritos 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 filhos de Deus; 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus; 
Bem-aventurados sais vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo,disserem todo o mal contra vós por minha causa. 
Exultai e alegrai-vis porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim 
perseguiram os profetas que foram antes de vós." 
(Mateus - 5; 1- 
12) 
"Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu 
jugo, e aprendei de mim, que sou mando 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) 
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