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1º.
1 . ENCONTRO – JESUS E AS LEIS DIVINAS

Objetivo – refletir
sobre
o papell de
b
d
Jesus na revelação
das Leis Divinas à
H
id d
Humanidade.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Meditando sobre a presença de Jesus em
nossas vidas:
id
Feche os olhos e entre em contato com você
mesmo(a) em essência, buscando sentirsentir-se
filho(a) de Deus,
Deus tendo como guia e modelo,
modelo
Jesus. Como você sente essa realidade? Você a
sente de modo a se entregar plenamente a Deus,
às Leis Divinas e aos ensinamentos de Jesus?
Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos,
evitando qualquer mascaramento
mascaramento, num processo
de autoengano. Seja verdadeiro(a) com você,
analisando--se com autenticidade.
analisando
autenticidade

JESUS E AS LEIS DIVINAS

L.E. Q 621. Onde está escrita a lei de
Deus?
“Na consciência.”
Q 621 a) - Visto que
q e o homem tra
traz em
sua consciência a lei de Deus, que
necessidade havia de lhe ser ela
revelada?
“El a esquecera e desprezara.
d
Q i
“Ele
Quis
então Deus lhe fosse lembrada.”
lembrada.
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L.E. Q. 622. Confiou Deus a certos
homens a missão de revelarem a
Sua lei?
“Indubitavelmente. Em todos os
tempos houve homens que tiveram
essa missão. São Espíritos
superiores,
que
p
q encarnam com o
fim de fazer progredir a
Humanidade.”

JESUS E AS LEIS DIVINAS

L.E. Q. 624. Qual o caráter do verdadeiro
profeta?
O verdadeiro profeta é um homem de bem,
“O
bem
inspirado por Deus. Podeis reconhecêreconhecê-lo
pelas suas palavras e pelos seus atos.
Impossível é que Deus se sirva da boca do
mentiroso para ensinar a verdade.”
L.E. Q. 625. Qual o tipo mais perfeito que
homem para lhe
Deus tem oferecido ao homem,
servir de guia e modelo?
“Jesus.”

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Para o homem, Jesus constitui o tipo
p
da perfeição moral a que a
Humanidade
na Terra.
H
id d pode
d aspirar
i
T
Deus nono-lo oferece como o mais
perfeito modelo e a doutrina que
p
q
ensinou é a expressão mais pura da
lei do Senhor,
S
porque, sendo ele o
mais puro de quantos têm aparecido
p
Divino o
na Terra,, o Espírito
animava.
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Quanto aos que, pretendendo instruir o
homem na lei de Deus, o têm transviado,
ensinando
ensinando--lhes falsos princípios,
princípios isso
aconteceu por haverem deixado que os
d i
dominassem
sentimentos
ti
t demasiado
d
i d
terrenos e por terem confundido as leis que
regulam as condições da vida da alma, com
as q
que
e regem a vida
ida do corpo
corpo. Muitos
M itos hão
apresentado
como leis divinas simples
leis
p
p
humanas estatuídas para servir às paixões e
dominar os homens.
homens

JESUS E AS LEIS DIVINAS

L.E. 112. “Espíritos puros – CARACTERES
GERAIS - Nenhuma influência da matéria.
GERAIS.
matéria
Superioridade intelectual e moral absoluta,
com relação aos Espíritos das outras
ordens.
ordens
113. “Primeira
“Primeira classe. Classe única. - Os
Espíritos que a compõem percorreram
todos os graus da escala e se despojaram
de todas as impurezas da matéria. Tendo
alcançado a soma de perfeição de que é
suscetível a criatura,
criatura não têm mais que
sofrer provas, nem expiações.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

“Não estando mais sujeitos à reencarnação
em corpos perecíveis,
a vida
í i realizam
li
id eterna
t
no seio de Deus. Gozam de inalterável
felicidade, porque não se acham
submetidos às necessidades
necessidades, nem às
vicissitudes da vida material. Essa
felicidade, porém, não é a ociosidade
monótona a transcorrer em perpétua
monótona,
contemplação. Eles são os mensageiros e
os ministros de Deus, cujas ordens
executam para manutenção da harmonia
universal.
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“Comandam a todos os Espíritos que
lhes são inferiores
inferiores, auxiliam
auxiliam--nos na
obra de seu aperfeiçoamento e lhes
designam as suas missões. Assistir os
homens nas suas aflições, concitáconcitá-los
ao bem ou à expiação das faltas que os
p
conservem distanciados da suprema
felicidade, constitui para eles
ã gratíssima.
tí i . São
Sã d
i
d
ocupação
gratíssima
designados
às vezes pelos nomes de anjos,
arcanjos ou serafins.”

JESUS E AS LEIS DIVINAS

L.E. Q. 626. Só por Jesus foram reveladas
as leis divinas e naturais? Antes do seu
aparecimento,
aparecimento o conhecimento dessas leis
só por intuição os homens o tiveram?
“Já não dissemos que elas estão escritas
por toda parte? Desde os séculos mais
longínquos,
g q
todos os que
q meditaram sobre
a sabedoria hão podido compreendêcompreendê-las e
las Pelos ensinos,
ensinos mesmo
ensiná--las.
ensiná
incompletos, que espalharam, prepararam
o terreno para receber a semente.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

“Estando as leis divinas escritas no livro
da Natureza, possível foi ao homem
conhecê--las,
conhecê
las logo que as quis procurar.
procurar
Por isso é que os preceitos que
consagram foram, desde todos os
tempos proclamados pelos homens de
tempos,
bem;; e também p
por isso é que
q elementos
delas se encontram, se bem que
incompletos ou adulterados pela
ignorância,
g
, na doutrina moral de todos os
povos saídos da barbárie.”

JESUS E AS LEIS DIVINAS

L.E. Q. 627. Uma vez que Jesus ensinou
as verdadeiras leis de Deus, qual a
utilidade do ensino que os Espíritos dão?
Terão que nos ensinar mais alguma
coisa?
“J
“Jesus
empregava amiúde,
iúd na sua
linguagem, alegorias e parábolas, porque
falava de conformidade com os tempos e
os lugares. FazFaz-se mister agora que a
verdade se torne inteligível para todo
mundo.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

“Muito necessário é que aquelas leis
sejam explicadas e desenvolvidas, tão
poucos são os que as compreendem e
ainda menos os que as praticam. A
nossa missão consiste em abrir os
olhos e os ouvidos a todos,
confundindo os orgulhosos e
os que
desmascarando os hipócritas:
p
q
vestem a capa da virtude e da religião,
a fim
fi de
d ocultarem
lt
suas torpezas.
t
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“O ensino dos Espíritos tem que ser claro
e sem equívocos, para que ninguém
possa pretextar ignorância e para que
todos o possam julgar e apreciar com a
razão. Estamos incumbidos de preparar o
reino do bem que Jesus anunciou
anunciou. Daí a
necessidade de q
que a ninguém
g
seja
j
possível interpretar a lei de Deus ao
sabor de suas paixões
paixões, nem falsear o
sentido de uma lei toda de amor e de
caridade.”

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Jesus nos ensinou as Leis Divinas em
Seu Evangelho de amor. Como dizem os
Espíritos superiores da Humanidade
Humanidade, Ele
é nosso guia e modelo. Aprofundemos no
significado desse preceito:
V j
Vejamos
o que significam
i ifi
as palavras
l
guia e modelo segundo os dicionários:
Guia: Aquele ou aquilo que serve de
diretriz, de modelo, que inspira uma
pessoa.
pessoa

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Modelo: Pessoa ou ato q
que, por
p sua
importância ou perfeição, é digno de
servir
i de
d exemplo.
l Exemplo
E
l dado
d d por
uma pessoa ou coisa
coisa, que possui
determinadas características em
mais alto grau.
Jesus é, portanto, o ser mais puro
t
d l um
que temos
como modelo,
exemplo realmente digno de ser
modelado.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Vejamos o significado do
verbo modelar:
estabelecer como
“estabelecer
orientação ou exemplo
para (algo ou
o si próprio);
próprio)
ld -(se),
( ) regular(l (-se).”
)”
moldar
moldarregular(
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Hoje em dia muitas pessoas que se dizem
cristãs fazem uma imitação burlesca de
Jesus,
Jesus mas são poucos os cristãos que
verdadeiramente O modelam. Para
modelar Jesus, são necessários esforços
de autotransformação inspirados na Sua
conduta,, consoante a orientação
ç do
próprio Mestre em João, 14:12 – Na
verdade na verdade vos digo que aquele
verdade,
que crê em mim também fará as obras
q
que eu faço.
faço.
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Para modelarmos alguém é necessário
refletirmos sobre o significado dessa pessoa
ç
em nossa vida,, sem mitificações
do modelo e
sem mistificar as suas orientações. Muitos
cristãos que cultuam o menor esforço
mitificam Jesus, crendo ser o bastante realizar
determinados preceitos puramente formais.
Pensam eles q
que,, fazendo isso,, tudo está
resolvido, pois realizaram o que é preconizado
pela religião formalista que seguem
seguem. Com isso
isso,
também mistificam os ensinamentos de Jesus,
que jamais estimulou o menor esforço.
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O Mestre ao contrário,, sempre
p
estimulou o nosso movimento de
autoiluminação, consoante a Sua
orientação
i t ã em Mateus,
M t
7:21
7 21 –
Nem todo o que me diz: Senhor,
Senhor
Senhor! entrará no Reino dos
Céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos
céus.

JESUS E AS LEIS DIVINAS

A vontade do Pai é q
que nos
aproximemos d’Ele pelo esforço para
conhecer
a Verdade,
h
V d d para vivenciar
i
i o
amor e o bem em nós mesmos.
mesmos
Jesus é a nossa g
grande referência,,
como ensina em João, 14:6 – Disse
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade e a vida
verdade,
vida. Ninguém vem ao
Pai senão p
por mim.
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Para que possamos transformar Jesus
em nosso Caminho da Verdade e da
Vida,
Vida é necessário estudar os textos
evangélicos,
g
, trazendotrazendo-os p
para nossa
intimidade, raciocinando e refletindo
sobre
b o significado
i ifi d dos
d
ensinamentos
i
t
do Mestre em nossa vida. Assim
poderemos senti
senti--los em nosso coração
e, consequentemente, vivenciávivenciá-los,
mudando de conduta.
conduta

JESUS E AS LEIS DIVINAS

Modelar
ode a Jesus s
significa
g ca
p ç para
p
disposição
desenvolver as
virtudes cristãs, amando e
cumprindo as Leis Divinas
presentes em nossa
consciência,
iê i aproximandoaproximando
i
d -nos
de Deus pela vivência dos Seus
atributos.
atributos
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Avaliação reflexiva: Feche os olhos e
entre
t em contato
t t com você
ê mesmo(a)
( ) em
essência, buscando sentir o conteúdo
estudado neste encontro:
O que você entendeu do conteúdo que se
aplique à sua vida?
O conteúdo
co teúdo estudado mudou
udou a forma
o a
como você sente a presença de Jesus em
sua vida?
id ? Caso
C
positivo,
iti
que mudança
d
foi
f i
essa?
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Neste encontro refletimos sobre o
significado de ter Jesus como guia
e modelo,, de modo a que
q nos
esforcemos para desenvolver as
virtudes cristãs. Busque sentir a
possibilidade de desenvolver
essas virtudes
virtudes. Como você a
sente? Como é realizar esses
esforços para você?
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Você compreendeu
p
a necessidade de
fazer esforços para modelar Jesus,
t
tornandotornando
d -o o seu caminho
i h para a
Verdade e para a Vida
Vida, construindo o
Reino de Deus dentro de si mesmo(a)?
Como você sente a sua vida aplicando
esse conteúdo?
úd ? Ele
El pode
d melhorar
lh
a
sua vida em sua busca de
autotransformação e nas suas
atividades na prática do Bem?
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Sinta
Si
Sintat -se, agora, um Espírito
E í it imortal
i
t l que traz
t
ç divina de
em si mesmo a determinação
evoluir até à perfeição relativa, pelo
conhecimento pleno e cumprimento das
Leis Divinas, pela prática das virtudes e pela
busca da unidade com Deus. Mergulhe
profundamente nessa verdade espiritual
espiritual.
Sinta--a, vejaSinta
veja-se desenvolvendo todas as
virtudes essenciais da Vida ao longo do
tempo desenvolvendo o poder real em si
tempo,
mesmo, sentindo a presença amorosa de
J
Jesus
em sua vida.
id

