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Organizadores da Palestra:
Moderador: "jaja" (nick: [Moderador])
"Médium digitador": "Nara Coelho" (nick: Nara_Coelho)
Oração Inicial:
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<Moderador_> Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em
Teu nome, com o objetivo de aprender um pouco mais da Tua doutrina
de luz.
Que possamos elevar nossos pensamentos ao Teu, que possamos
sintonizar com o mais alto, o quanto pudermos, de modo a
absorvermos o máximo que pudermos daquilo que será explanado nesta
noite.
Que os bons Espíritos possam abençoar nossa companheira Nara, a
fim de que a noite de estudos seja a mais proveitosa possível.
Que em Teu nome, Senhor, em nome dos bons Espíritos que dirigem
este trabalho e acima de tudo em nome de Deus possamos dar início
a mais uma Palestra Virtual, na noite de hoje.
Que assim seja! (t)
Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Nara_Coelho> Obrigada. Boa noite meus queridos irmãos e que Jesus
nos abençoe. É com a alegria de sempre que estou aqui, mais uma
vez. Digo alegria de sempre, porque esta é uma constante quando
posso falar do Evangelho de Jesus sob a claridade do Espiritismo.
Na noite de hoje o assunto é Jesus, modelo e guia.
Eis que recebemos um corpo físico adequado as nossas necessidades
evolutivas, somos dotados de livre arbítrio e, ainda, temos a
chance das diversas reencarnações como oportunidade de
aprimoramento, objetivando a iluminação íntima que é o objetivo
superior da vida na matéria.
Diante disto, é necessário que tenhamos um modelo para nos guiar,
para nos servir de paradigma, ajudando-nos a manter nossos passos
no caminho certo, porque muitas vezes queremos acertar e não
sabemos como faze-lo.
Kardec, diante desta dúvida perguntou aos espíritos qual o modelo
que deveríamos seguir e, no Livro dos Espíritos está a resposta
simples e objetiva: Jesus.
" Eu sou o caminho, a verdade e a vida; Ninguém irá ao Pai senão
por mim"... Disse Jesus. Ou seja, todos e qualquer um de nós,
independente de sermos cristãos, poderemos encontrar o Pai, em
suas leis superiores e, assim, a felicidade, a paz com que tanto
sonhamos, através dos exemplos e ensinos do Mestre.
Jesus é nosso Mestre porque galgou este posto por merecimento.
Eis que ele encarnou muitas vezes em planetas anteriores a Terra,
aprimorando-se, por isto tem moral para nos ensinar.
Sempre soube o que devemos fazer para alcançarmos a evolução
integral e ensinou-nos. Entretanto, aprendemos e o seguimos se
quisermos.
Esta é apenas uma introdução para conversarmos sobre este assunto
tão importante. Antes, porém, gostaria de lançar uma pergunta que
sempre devemos fazer-nos.
Qual a importância de Jesus para nós que já o conhecemos? Em que
Jesus nos influencia?

Em que mudamos pelo fato de Jesus ter vindo a Terra? Sobre isto é
que falaremos a seguir. Vamos conversar? (t)
Perguntas/Respostas:
<[moderador]> [1] - <jaja> Algumas pessoas insistem em dizer que
Jesus passou os seus ensinamentos para aplicação ao tempo em que
esteve conosco, há 2000 anos, e que, hoje em dia, no mundo atual,
não temos como seguir o que ele pregou. O que você tem a dizer
sobre isso?
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<Nara_Coelho> Ledo engano ! Os ensinamentos de Jesus são práticos
e atualíssimos. O que acontece, é que nos acostumamos a ver Jesus
como chefe religioso. E não como Mestre a nos ensinar um
comportamento novo que exige uma saída do nosso comodismo. Aliás,
esse comodismo é que nos tem atrapalhado durante séculos. Os
ensinos de Jesus são completamente praticáveis e adaptados ao
nosso milênio. (t)
<[moderador]> [2] - <ourives> O que significa "os sãos não
precisam de médico"?

sp
iri
t

<Nara_Coelho> Jesus sempre falava para o espírito. Seus
ensinamentos, portanto, precisam ser encarados como lições para a
eternidade. Os "sãos" representam aqueles que já encontraram a
evolução. E seguem com os próprios pés. Ou seja, já conhecem a
lição. Nao precisam mais de "medicamentos". (t)
<[moderador]> [3] - <jaja> "Meus discípulos serão conhecidos por
muito se amarem", disse-nos Jesus. Por que será que ainda é tão
difícil para nós colocarmos em prática essa sua observação?
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<Nara_Coelho> Porque ainda estagiamos no egoísmo. Nosso amor
próprio é tão exacerbado, que não nos damos o direito de seguir
Jesus. Preferimos alardear nossa incompetência. Por isso as
perguntas que eu coloquei no texto são importantes. Jesus já
nasceu para nós, de verdade? Qual o significado da sua vinda à
Terra, para nós, individualmente? É preciso encarar com
objetividade e determinação o desejo de seguir Jesus. (t)
<[moderador]> [4] - <NARDO_RJ> Em relação ao corpo do Cristo, o
que vocês teriam a me dizer? Era fluídico ou era de carne?
<Nara_Coelho> Era corpo de carne como o nosso. Jesus mesmo disse
que não vinha destruir a lei. E, pensando bem, como teria ele
condições morais de nos querer ensinar alguma coisa, se seus
ensinos partissem de um espírito privilegiado por leis especiais?
A tese do corpo fluídico não tem nada a ver com o Espiritismo. É
uma tese Roustainguista. (t)
<[moderador]> [5] - <jaja> "Muitos os chamados, poucos os
escolhidos". Qual deve ser o nosso comportamento perante o mundo e
perante o Cristo para que sejamos os "escolhidos" de Deus?

<Nara_Coelho> Seguir-lhe as leis, conquistando sua confiança.
Disse-nos Jesus: "Aquele que for fiel no pouco, o será no muito”.
Com o Espiritismo, temos condições de nos harmonizar às leis
divinas, melhorando-nos e alcançando a possibilidade de participar
da tarefa de cristianização daqueles à quem Cristo nos confiar.
(t)
<[moderador]> [6] - <PimentaDoce> Nara, quando em "O Livro dos
Espíritos" os Espíritos nos dizem que Jesus é nosso modelo e guia
e o espírito mais evoluído que já habitou a Terra, eles estão
dizendo com isso que Jesus é um Espírito Puro, ou ele estaria
classificado como Espírito Superior ainda?
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<Nara_Coelho> É um espírito que alcançou a angelitude, mas
continua progredindo. (t)
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<[moderador]> [7] - <PimentaDoce> O que significa exatamente
termos Jesus como modelo?
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<Nara_Coelho> Ser modelo é ser o paradigma. Ou seja, aquele que
temos por meta, a alcançar.
Muitas vezes temos um professor na escola a quem queremos imitar,
por admirarmos. Por querermos ser como ele enfim.
Com o Espiritismo, aprendemos que devemos ser como Jesus, para
sermos felizes. (t)
<[moderador]> [8] - <NARDO_RJ> Nara, Jesus foi resgatar Judas após
sua desencarnação?
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<Nara_Coelho> Jesus nos disse: "Nunca vos deixarei sós." E
certamente, ele tinha uma grande preocupação com Judas. Dessa
forma de alguma maneira, ele deu assistência a Judas. Por amor e
sem contrariar a lei de causa e efeito. (t)
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<[moderador]> [9] - <PimentaDoce> Como entender Jesus enquanto
nosso guia? Sei que não devemos tudo esperar dele, então, como
entender o termo "guia"?
<Nara_Coelho> Justamente pq não é ele que vai fazer por nós, o que
nos cabe fazer. Nós temos que fazer o que ele fazia. Amar,
perdoar, ser solidário, servir, trabalhar a humildade orar, vigiar
nossos atos, etc, etc. Tudo segundo os seus exemplos. Jesus nos dá
o exemplo. Nós os seguimos se quisermos. Nós é que temos
responsabilidade com os nossos atos. (t)
<[moderador]> [10] - <PimentaDoce> Em que medida o Espiritismo
contribui para que possamos efetivamente viver o roteiro de
evolução trazido por Jesus?
<Nara_Coelho> Trazendo até nós os seus ensinos, de maneira clara,
lógica, adequada ao nosso raciocínio de homem moderno. Sob o
enfoque do Espiritismo, Jesus se aproxima de nós, dando-nos,
porém, a mensagem de que precisamos ir a ele. Jesus não invade
nosso livre arbítrio. Aguarda que o busquemos. E o Espiritismo o

traz de volta à nossa razão e ao nosso sentimento. Para isso,
precisamos estudar o Espiritismo. (t)
<[moderador]> [11] - <PimentaDoce> Como ficam aqueles que não são
cristãos? Como poderão eles também seguir o modelo cristão se são
de outras denominações religiosas?
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<Nara_Coelho> Jesus não é religioso. Nunca perguntou à ninguém de
que religião provinha. Não veio ensinar religião. Veio ensinar a
verdade. Veio trazer-nos um código de amor que, se seguido, trará
felicidade. Isto pode ser feito por qualquer criatura, até por um
ateu. Religião nos moldes que conhecemos, é invenção do homem. O
Espiritismo procura acabar com essa religião feita de cultos e
ritual, lutando para que o homem se torne de bem.
O difícil é nos acostumarmos com essa idéia. Somos espíritos
velhos, habituados aos antigos preceitos religiosos. Por isso
somos tão refratários aos ensinos do Mestre. (t)
<[moderador]> [12] - <NARDO_RJ> Nara, por que será que Jesus
reapareceu logo para Maria de Magdala e não para um de seus
discípulos?
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<Nara_Coelho> Essa é uma lição maravilhosa. Jesus não se prendia
as aparências nem aos títulos. Via a alma e como tal, sabia que
Madalena o amava sinceramente, a ponto de seguir-lhe fielmente os
exemplos, como o fez depois da morte do Mestre. É um estímulo para
q nos transformemos. Deixemos as aparências para segundo plano e
valorizemos as conquistas do espírito. (t)
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<[moderador]> [13] - <PimentaDoce> Nara, mas como pode um islamita
ou um tibetano, por exemplo, seguir Jesus, isto é, tê-lo como
modelo e guia se não o conhece ou não o estuda ou mesmo não o
valoriza?
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<Nara_Coelho> A verdade q Jesus trouxe está contida na Natureza.
Se o islamita amar, perdoar, servir ao próximo, fazendo tudo o
mais que Jesus ensinou, ele estará fazendo a vontade de Deus.
Nem precisa conhecer Jesus. Ghandi não era cristão, mas fazia tudo
q Jesus "mandou". Jesus não era sectarista. Não inventou o
cristianismo. Até a palavra "cristão" foi inventada pelos homens.
Jesus ensinou um código de Amor. QUALQUER criatura que seguir esse
código vai ser feliz. Independente de conhecer Jesus.
É preciso nos desvestir dessa idéia preconceituosa de
religiosidade que nos separa. Deu pra entender? (t)
<[moderador]> [14] - <PimentaDoce> Nara, mais que uma pergunta,
uma reflexão o mais sincera possível à sua indagação inicial:
particularmente, já o considero modelo e guia, porém, sinto-me
como a criança de 7 anos que já vislumbra uma nova forma de viver,
mas ainda não tem 18 anos... Quero muito viver, mas, muitas vezes
falho. Penso que o convite é para caminhar e o mais importante é
estarmos a caminho... E, neste caminho, estamos todos nós.
Estudemos, exercitemos, aprendamos, para efetivamente crescermos.
E você? Qual a sua avaliação?

<Nara_Coelho> Exatamente como a sua. Estamos no início do caminho.
Jesus está lá na frente e nós, graças ao Espiritismo, já
percebemos q precisamos segui-lo. (t)
<[moderador]> [15] - <jaja> Sabemos que temos o livre-arbítrio e
que se não quisermos seguir a Jesus, no momento, não o seguiremos
mesmo. Agora a pergunta é: até quando conseguiremos ficar longe
dele?

o

<Nara_Coelho> Até não suportarmos mais as dores, as dificuldades
de todas os matizes. Claro que existem aqueles mais espertos, que
resolvem segui-lo nas primeiras dificuldades, ou pelo chamamento
da razão. O que é certo, é que vamos segui-lo... Hoje ou amanhã.
(t)
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<[moderador]> [16] - <NARDO_RJ> Nara, já ouvi dizer que Kardec
seria a reencarnação de João Batista. Poderia ser?
<Nara_Coelho> Poderia, mas não tenho conhecimento disso. (t)
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<[moderador]> [17] - <jaja> O espírita entende ainda melhor a
mensagem do Cristo com a explicação detalhada da grande maioria
delas contida nas obras básicas da codificação kardequiana. Seria
correto, então, buscar levar esse conhecimento a outras pessoas,
de modo a que a verdade se espalhe? Mas onde está o limite entre a
divulgação e o proselitismo?
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<Nara_Coelho> Aí é que está o problema. A divulgação deve ser
feita nos Centros Espíritas, nos jornais espíritas, nos livros
espíritas. Mas, acima de tudo, na exemplificação. Através dos
nossos atos é que melhor divulgamos a mensagem de Jesus. O
espírita precisa se abster da doutrinação. Ninguém é obrigado a
aceitar a religião dos outros. O Espiritismo não precisa convencer
ninguém. Não precisa de adeptos. Ele veio para quem dele
necessita, e esta pessoa vai buscar ajuda junto a quem exemplifica
os ensinos de Jesus. O espírita precisa repudiar o sectarismo. (t)
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<[moderador]> [18] - <NARDO_RJ> Nara, Jesus é o Cristo ou o médium
do Cristo?
<Nara_Coelho> Jesus é o Cristo. Se ele foi médium, foi médium de
Deus. Jesus é o espírito altamente evoluído. O mais iluminado q a
Terra conheceu. (t)
Considerações finais do palestrante:
<Nara_Coelho> Este é um tema apaixonante, que comporta muitas
possibilidades de discussão. Muitas vertentes podem ser abertas
para nosso maior conhecimento. Em outras oportunidades, talvez
possamos fazê-lo, quem sabe? O importante é que já temos
consciência da necessidade de seguir Jesus. Ainda que sejamos
espíritos iniciantes na jornada evolutiva como lembrou-nos
PimentaDoce, já nos esforçamos para acertar os nossos passos com o
Mestre.
Já é um começo.

Que neste Natal possamos fazer uma reflexão a mais: em que mudamos
porque Jesus nasceu? Em que isso nos afetou?
É preciso que tenhamos coragem de tentar seguir Jesus. Estimulados
por ele mesmo quando disse:
"Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me" envolvamo-nos com seus ensinamentos e os apliquemos na
nossa vida diária.
Gradativamente alcançaremos a felicidade e a paz que Ele nos
ofertou.
O meu abraço amigo, o meu muito obrigada e até breve a todos! (t)
Oração Final:
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<PimentaDoce> Jesus amigo, agradecemos pelo teu Amor Incondicional
que o fez vir à Terra e nos deixar esse roteiro de Luz que é o
Evangelho. Agradecemos as energias cariciosas que nos visitam o
Ser neste momento precioso de contato mais intenso contigo.
Agradecemos pelo espaço virtual que nos acolhe e nos permite a
reflexão sobre os teus ensinamentos. Agradecemos a tranqüilidade
do nosso Lar, que nos permite estarmos aqui para este encontro
fraterno. Agradecemos o envolvimento e a inspiração amorosa dos
Espíritos coordenadores deste trabalho. E queremos, com toda a
força do nosso coração, amigo, dividir neste momento tantas
bênçãos, com todos aqueles que, encarnados e desencarnados,
acredita-se na escuridão por te desconhecerem.
Que eles sejam tocados pelo teu amor envolvidos em tua luz e
recebam, ainda que por instantes, a tua paz, como alento e
estímulo ao crescimento e à necessária mudança de rumos.
Por fim, e por fim, ajuda-nos, querido Amigo, para que honremos
com nossos atos, palavras, ações e pensamentos todos os
ensinamentos que recebemos hoje aqui, colocando sua imagem em
nosso mente, sua mensagem em nossa boca e seu amor em nosso
coração. Ajuda a nossa pequenez! Graças te damos, Jesus! Graças a
Deus. (t)

