“Se eu posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, eu traduzo da
seguinte maneira o sublime convite de Jesus: Que validais a minha mensagem e
as Leis do meu Pai com o suor de teus esforços, as lágrimas de tua renúncia e se,
necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime! Mas validai, Eu vos peço!
Orientação psicofônica do Espírito José Antônio dos Reis recebida pelo médium Afro Stefanini II.

Jesus e o seu julgamento por Pilatos
João – Capítulo 18: 1 a 40
1 Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para
além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto, no qual
ele entrou e seus discípulos.
2 E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar,
porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus
discípulos.

3 Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos
principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas,
e archotes e armas.
4 Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam
de vir, adiantou-se, e disse-lhes: A quem buscais?

Jesus e o seu julgamento por Pilatos
5 Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes
Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles.
6 Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram, e
caíram por terra.
7 Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E
eles disseram: A Jesus Nazareno.

8 Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu; se, pois,
me buscais a mim, deixai ir estes;
9 Para que se cumprisse a palavra que tinha dito:
Dos que me deste nenhum deles perdi.
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10 Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, e
feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha
direita. E o nome do servo era Malco.
11 Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha; não
beberei eu o cálice que o Pai me deu?
12 Então a coorte, e o tribuno, e os servos dos judeus
prenderam a Jesus e o maniataram.
13 E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de
Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano.
14 Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que
convinha que um homem morresse pelo povo.
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15 E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este
discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus
na sala do sumo sacerdote.
16 E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro
discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à
porteira, levando Pedro para dentro.
17 Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos
discípulos deste homem? Disse ele: Não sou.
18 Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito
brasas, e se aquentavam, porque fazia frio; e com eles estava
Pedro, aquentando-se também.
19 E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus
discípulos e da sua doutrina.
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20 Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo; eu
sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus
sempre se ajuntam, e nada disse em oculto.
21 Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o
que é que lhes ensinei; eis que eles sabem o que eu lhes tenho
dito.
22 E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu
uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo
sacerdote?
23 Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal;
e, se bem, por que me feres?
24 E Anás mandou-o, maniatado, ao sumo sacerdote Caifás.
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25 E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe,
pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou,
e disse: Não sou.
26 E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a
quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto
com ele?
27 E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou.
28 Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência.
E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para
não se contaminarem, mas poderem comer a páscoa.
29 Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis
contra este homem?
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30 Responderam, e disseram-lhe: Se este não fosse
malfeitor, não to entregaríamos.
31 Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós, e julgai-o segundo a
vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é
lícito matar pessoa alguma.
32 (Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito,
significando de que morte havia de morrer).
33 Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a
Jesus, e disse-lhe: Tu és o Rei dos Judeus?
34 Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou
disseram-to outros de mim?
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35 Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação
e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que
fizeste?
36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o
meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos,
para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o
meu reino não é daqui.
37 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu:
Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao
mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele
que é da verdade ouve a minha voz.
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38 Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, dizendo
isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não
acho nele crime algum.
39 Mas vós tendes por costume que eu vos solte
alguém pela páscoa. Quereis, pois, que vos solte o
Rei dos Judeus?
40 Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não,
mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.

Jesus e o seu julgamento por Pilatos
João – Capítulo 19: 1 a 16

1 Pilatos, pois, tomou então a Jesus, e o açoitou.
2 E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lha
puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura.
3 E diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bofetadas.
4 Então Pilatos saiu outra vez fora, e disse-lhes: Eis aqui volo trago fora, para que saibais que não acho nele crime
algum.
5 Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa
de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem.
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6 Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos,
clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos:
Tomai-o vós, e crucificai-o; porque eu nenhum crime acho
nele.
7 Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a
nossa lei, deve morrer, porque se fez Filho de Deus.
8 E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado
ficou.
9 E entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: De onde és
tu? Mas Jesus não lhe deu resposta.
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10 Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não
sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho
poder para te soltar?
11 Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra
mim, se de cima não te fosse dado; mas aquele que
me entregou a ti maior pecado tem.

12 Desde então Pilatos procurava soltá-lo; mas os
judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és
amigo de César; qualquer que se faz rei é contra
César.
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13 Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para
fora, e assentou-se no tribunal, no lugar chamado
Litóstrotos, e em hebraico Gabatá.
14 E era a preparação da páscoa, e quase à hora
sexta; e disse aos judeus: Eis aqui o vosso Rei.
15 Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disselhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso Rei?
Responderam os principais dos sacerdotes: Não
temos rei, senão César.
16 Então, consequentemente entregou-lho, para que
fosse crucificado. E tomaram a Jesus, e o levaram.

A virtude da renúncia
O que é renunciar?
Colocar às claras uma ideia. Enunciar.
Re-enunciar, significa colocar-se de forma decisiva
diante de uma situação desafiadora. É uma atitude
proativa, profundamente corajosa.

O que é renúncia consciencial?
A renúncia consciencial é fruto de uma decisão
responsável em favor da própria elevação espiritual,
que tem por finalidade uma edificação permanente
dos valores essenciais no coração.

A virtude da renúncia
O que é renúncia incondicional?
A renúncia incondicional é quando acessando os
códigos divinos, que são as leis amorosas de Deus
na consciência, compreendemos o significado do que
é transitório, perecível, instrumento do labor para a
busca da vitória espiritual e o significado do que é
permanente, imortal, pleno de pureza e iniciamos o
caminho, a jornada em busca da pura e eterna
felicidade. É uma renúncia consciencial.

Exemplificação da renúncia incondicional
35 Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação
e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que
fizeste?
36 Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o
meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos,
para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o
meu reino não é daqui.
37 Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu:
Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao
mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele
que é da verdade ouve a minha voz.

Exemplificação da renúncia incondicional
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Levanta-te e vai...
Afro Stefanini II / Agnaldo Soares

O Teu olhar me traz tanta paz
Só Ele é capaz de me dar direção
A Tua voz desata os nós
Que trago no fundo do meu
coração.

Levanta-te e vai...

Eu viajo pelo tempo,
volto pra Genesaré.
Seus cabelos pelo vento,
Seu olhar feito de fé.

Levanta-te e vai...

De longe já vem chegando
a sublime embarcação.
Eu na praia te esperando
no meio da multidão.

Levanta-te e vai...

"Bem - aventurados"
"Vós sois o sal da Terra"
"E a luz do mundo"
"Amai e perdoai”

Levanta-te e vai...

"Orai a quem te persegue"
"A si mesmo se negue"
"Tomai a tua cruz"
"Levanta-te e vai”

Levanta-te e vai...

"Orai a quem te persegue"
"A si mesmo se negue"
"Tomai a tua cruz"
"Levanta-te e vai”

A renúncia incondicional no dia a dia
Mensagem Renunciar - 154, do livro Caminho, Verdade e Vida-Emmanuel-Chico Xavier

“E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome,
receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna.”
Jesus. Mateus, 19: 29.
Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino
nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para
alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias,
de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No
entanto, é necessário esclarecer como renunciar.
Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim
procederem por amor de seu nome.

A renúncia incondicional no dia a dia
À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso.
Como olvidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo
veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não
souberam atingir o sentido do texto, nos tempos mais antigos.
Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do
claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis.
Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou.
Aos companheiros que o abandonaram aparece, glorioso, na
ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide
com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos
que o crucificaram oferece sublime roteiro de salvação com o
Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas.

A renúncia incondicional no dia a dia
Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao
Cristo. É perder as esperanças da Terra, conquistando as do Céu.
Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se
os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los
melhores ou perfeitos, unindo-nos, ainda mais, a eles todos, a
fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus.
Acaso, não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos
são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo
assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se
afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás
aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e,
somente com semelhante renúncia, alcançarás a vida eterna.

Qual futuro nos espera?
Extraído do Livro Obreiros da vida eterna-páginas 51 e 52-Emmanuel-Chico Xavier
Diálogo de André Luiz e alguns colaboradores com o instrutor Cornélio, sobre
Asclépios, espírito pertencente a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas
regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra.

“Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores
da humanidade terrestre, partilha da soberana
elevação da coletividade a que pertence, mas,
efetivamente, é ainda entidade do nosso planeta,
funcionando, embora, em círculos mais altos de
vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no
campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas;

Qual futuro nos espera?
“entre essas últimas, estão os que aguardam,
cuidadosos e vigilantes, o minuto em que
serão chamados a colaborar com os que
sustentam a constelação de Hércules, a cuja
família pertencemos. Os que orientam nosso
grupo de estrelas aspiram, naturalmente, a
formar, um dia, na coroa de gênios celestiais
que amparam a vida e dirigem-na, no sistema
galáctico em que nos movimentamos.

Qual futuro nos espera?

“E sabe meu amigo que a nossa
via Láctea, viveiro e fonte de
milhões de mundos, é somente
um detalhe da Criação divina,
uma nesga do universo?!

“Se eu posso traduzir um pensamento da alta espiritualidade, eu traduzo da
seguinte maneira o sublime convite de Jesus: Que validais a minha mensagem e
as Leis do meu Pai com o suor de teus esforços, as lágrimas de tua renúncia e se,
necessário, o sangue de vosso sacrifício sublime! Mas validai, Eu vos peço!
Orientação psicofônica do Espírito José Antônio dos Reis recebida pelo médium Afro Stefanini II.

