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As palavras de Jesus não passarão 

 

 

Paciência - para as dificuldades. 

Tolerância - para as diferenças. 

Benevolência - para os equívocos. 

Misericórdia - para os erros. 

Perdão - para as ofensas. 

Prudência - para as ilusões. 

Equilíbrio - para os desejos. 

Sensatez - para as escolhas. 

Sensibilidade - para os olhos. 

Delicadeza - para as palavras. 

Discernimento - para os ouvidos. 

Resignação - para a escassez. 

Responsabilidade - para a fartura. 

Coragem - para as provas. 

Fé - para as conquistas. 

Amor - para todas as ocasiões. 
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As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo 

 

1 - MOISÉS 

Há duas partes distintas na lei mosaica: a de Deus, promulgada sobre o Monte 

Sinal, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, 

a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o 

tempo. 
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A lei de Deus está formulada nos dez mandamentos: 

I – 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 

imagens 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. 

II – Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 

III – Lembra-te de santificar o dia de sábado. 

IV – Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra 

que o Senhor teu Deus te há de dar. 

V – Não matarás. 

VI – Não cometerás adultério. 

VII – Não furtarás. 

VIII – Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

IX – Não desejarás a mulher do próximo. 

X – Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, 

nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. 
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                                                             2 - CRISTO 

 

                                            Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio  

                                            cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro 

                                            sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos 

                                            homens. Nela temos o princípio dos deveres  

                                            para com Deus e para com o próximo, que 

                                            constitui a base de sua doutrina.  

 

Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele as modificou, no fundo 

e na forma. Combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas 

interpretações, e de forma radicou  reduziu a estas palavras: “Amar a Deus 

sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo”, e ao acrescentar: 

“Esta é toda a lei e os profetas”. 
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                                       “ 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). 

                                      

  

Por estas palavras, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus 

fosse cumprida, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua 

pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas 

consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de 

ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo ? Todos os 

homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma 

solicitude. 
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Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Ele 

veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Ele veio 

ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na Terra, mas no 

Reino dos Céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de 

se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, 

para o cumprimento dos destinos humanos.  
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Mas Jesus não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe 

de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. 

Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para 

entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas idéias e 

novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Era preciso um certo grau de 

amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir 

poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. 

Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. 
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                                                               3 - O ESPIRITISMO 

 

                                             O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar  

                                             aos homens, a existência e a natureza do mundo 

                                             espiritual e suas relações com o mundo material.  

                                             Ele nos mostra o mundo espiritual como uma das 

forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como uma fonte de 

fenômenos até então incompreendidos e rejeitados. 

  

À essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias é que 

as tornaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas.  

O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. 

 

O Espiritismo nos aproxima de Deus, assim como daquele que é o seu maior 

mensageiro aqui a Terra – Jesus. O Cristo. 
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                                                          3 - O ESPIRITISMO  

 
                                          A Doutrina Espírita cumpre a promessa de 

                                          Jesus.  

                                          O Mestre Nazareno disse-nos no Evangelho,  

                                          segundo o apóstolo Mateus (1:15): “Quem tem  

                                          ouvidos para ouvir, ouça”. 

 

                                      

O Espiritismo vem nos abrir os olhos e ouvidos, porque fala tudo clara e 

logicamente. Levanta-nos o véu que há sobre certos mistérios. Consola os 

que sofrem, dando-lhes uma causa justa em relação àquilo que estão 

passando no momento.  

Se Jesus não falou tudo que teria para dizer foi porque os homens ainda não 

estavam prontos para compreendê-las. Isto nos fica claro na passagem do 

Evangelho de João (16:12): “Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não 

o podeis suportar agora “. 
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                                                            Versículos 1 e 2 

                                                            Tendo Jesus saído do templo e, ao  

                                                            caminhar, seus discípulos chegaram  

                                                            mais perto dele para lhe apontar as  

                                                            construções do templo. Ele, entretanto,  

                                                            lhes observou: “Estais vendo todas estas 

                                                            coisas ? Com toda a certeza Eu vos 

afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas”.  

 

Versículo 3 a 5 

Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até 

Ele em particular e lhes pediram: 

“ Dize-nos quando ocorrerão estas coisas ? E qual será o sinal da tua 

vinda e do final dos tempo ?”  

Então Jesus lhes revelou: “Cuidado, que ninguém vos engane.  

Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: “Eu sou o Cristo !” 

e desencaminharão muitas pessoas.  

S. Mateus - O Sermão Profético – Cap. 24 
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Versículos 7 a 14  

Portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes 

e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas 

como as primeiras dores de um parto. 

E, por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas 

se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E 

este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como 

testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. A Grande Tribulação.  
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                                                            Versículo 29 

                                                            Logo em seguida à tribulação daqueles 

                                                            dias, o sol escurecerá, a lua não dará a  

                                                            sua claridade, as estrelas cairão do  

                                                            firmamento e os poderes dos céus serão 

                                                            abalados. 

Versículo 33 e 34 

Assim, também vós: quando virdes todas estas coisas, sabeis que está 

próximo às portas. 

Em verdade vós digo que não passará esta geração sem que tudo isto 

aconteça. 

Versículo 35 

Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 

 

A vinda do filho do homem. 

Exortação à vigilância. 
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O origem desta profecia está no livro do profeta Daniel, visitado por um anjo 

que lhe informa dos futuros acontecimentos destinado à nação judia, 

prescindindo pós morte do Messias. 

Analisando ainda mais a profecia, percebe-se que haveria a destruição do 

templo, dando margem à épocas mais a frente para o fim, e foi exatamente 

isso que ocorreu, pois a tribulação ocorreu no ano 70 dc e somente no ano 135 

dc que houve o fim total deste reino.  
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                                                                  A Grande Tribulação 

                                                                  Jesus Cristo virá dos céus e virá no  

                                                                  fim deste mundo, no último dia;  

                                                                  porque este mundo terá um fim, e  

                                                                  este mundo criado será renovado.  

                                                                  Uma vez que a corrupção, o roubo, o 

                                                                  adultério e toda a espécie de faltas se 

                                                                  espalharam sobre a terra e  

                                                                  «derramam sangue sobre sangue» 

(Os 4,2), para que esta admirável morada não permaneça cheia de injustiça, 

este mundo desaparecerá e surgirá outro mais belo. […] 

«os céus enrolam-se como um pergaminho, os seus exércitos extinguem-se e 

caem como folhas mortas de vinha ou de figueira» (Is 34,4). E o Evangelho 

diz: «o Sol irá escurecer-se, a Lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do 

céu» (Mt 24,29). Não nos aflijamos como se fôssemos os únicos que têm de 

morrer: as estrelas também morrerão, mas talvez sejam ressuscitadas. O 

Senhor enrolará os céus, não para os destruir, mas para os ressuscitar 

mais belos. 



As palavras de Jesus não passarão 

A Grande Tribulação – A transição ao Mundo de Regeneração 

São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes 

acontecimentos se vão dar para regeneração da Humanidade.  

Não devemos crer no fim do mundo material. 

A Terra progrediu desde a sua transformação e não deverá ser destruída. 

Não é o fim do mundo material que se prepara mas o fim do mundo moral, é 

o velho mundo, dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo 

que desaba. 

A época atual é de transição. Colocados no ponto intermédio, assistimos à 

partida de uma e à chegada da outra...  
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Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até 

Ele em particular e lhes pediram: 

“ Dize-nos quando ocorrerão estas coisas ? E qual será o sinal da tua 

vinda e do final dos tempo ?”  

“Ninguém o sabe..., nem mesmo o Filho, senão o Pai.” Mc, 13:32...  

Os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios 

mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que 

físicos...”  

“... Há muitas moradas na casa de meu Pai...”Jo, 14:2.  

“O nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso.  

“Hoje, a Humanidade está madura para nutrir-se de ideias mais amplas e 

compreender o que antes não compreendia.  
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Versículos 7 a 14  

E, por causa da multiplicação da maldade,  

o amor da maioria das pessoas se esfriará. 

Aquele, porém, que continuar firme até o  

final será salvo. 

Essa transformação se verificará por meio da encarnação de Espíritos 

melhores, que constituirão na Terra uma geração nova.  

Então, os Espíritos que persistem no mau, irão para mundos novos, 

menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu 

próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus 

irmãos mais atrasados.  

Todos vós, homens de fé e de boa-vontade, trabalhai, portanto, com 

ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo 

cêntuplo o grão que houverdes semeado.  
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Três passos para bem aproveitarmos esta nossa atual existência: 

a) Valorizar e agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade de estar vivendo 

nossa mais importante encarnação de todas as existências que tivemos. 

b) Iniciar urgentemente um processo de autoconhecimento. 

c)  Transformar em vivência prática nosso discurso sobre convivência e 

fraternidade, principalmente em nossa casa espírita. 
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Numa visão mais espiritualizada vê-se que Jesus na sua condição de 

espírito evoluidíssimo, quis ensinar que aqueles que se apegam ao 

mundo com grande amor, passam a sofrer depois com as decepções 

para com a pátria espiritual em que todos teremos que voltar um dia, ou 

seja, o apego ao materialismo leva a dor e sofrimento, tanto na terra 

como também no plano espiritual.  
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Agradecendo, a angústia desaparece. 

O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você agradece 

a Deus. 

O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento.  

Se você não se sentir contrariado, some a sensação.  

Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor. 

Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício.  

Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal. Nem se 

revolte. 

A compreensão de que nada de mal nos acontece é segurança interior. 
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 Obrigado 


