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Organizadores da Palestra: 
 
Moderador: "_Adriana__" (nick: [Moderador]) 
"Médium digitador": "Sonia Zaguetto" (nick: Sonia_Zaguetto) 
 
Oração Inicial: 
 
<_Adriana__> Deus, nosso criador e criador de todas as coisas que 
nos rodeiam, Bons Espíritos que nos envolvem neste momento em que 
iniciamos mais uma noite de estudo de temas ao olhar da doutrina 
espírita. Nós pedimos bênçãos, intuição e amparo para que este 
estudo nos esclareça. Nos faça refletir e, principalmente nos 
inspire mudanças.  
Que os bons espíritos missionários de Deus venham estar conosco 
nesta noite e que nossa amiga Sonia seja um instrumento para a 
mensagem destes. Fiquem conosco, amigos! Assim seja! (t) 
 
Considerações Iniciais do Palestrante: 
 
<Sonia_Zaghetto> Boa noite amigos. Sou espírita, jornalista, 
trabalhadora do Centro Espírita "Caminho de Luz" e da Federação 
Espírita Brasileira em Brasileira em Brasília. 
 
O tema desta noite é um dos mais fascinantes dentre tantos 
fascinantes temas de estudo que a Doutrina Espírita nos oferece. A 
rigor, a Revelação das leis divinas é progressiva e indivisível. 
Deus jamais deixou de revelar suas leis aos seus filhos. Por todos 
os meios, direta ou indiretamente em todas as épocas da 
humanidade. Essa revelação ocorreu de duas formas: das obras 
divinas, que falam de uma inteligência superior; e através dos 
missionários que reencarnaram no planeta. 
Desde os primórdios da humanidade, esses espíritos amorosos vieram 
até nós trazendo a mensagem divina. Poderíamos parodiar Kardec 
dizendo que são de origem humana os erros que se enraizaram nas 
grandes tradições religiosas. Interessante notarmos que nem sempre 
os missionários divinos foram líderes religiosos. Na arte, na 
ciência, na filosofia, gênios da sensibilidade puderam transmitir 
aos seus irmãos a mensagem amorosa do Criador. (t) 
 
Perguntas/Respostas: 
 
<[moderador]> [1] - <_Adriana__> Por se falar em Missionários, que 
tratava a doutrina Espírita da a Evangelização? 
 
<Sonia_Zaghetto> A Doutrina Espírita dá à evangelização do ser 
humano enorme importância. Seja à criança, ao jovem ou ao adulto, 
a evangelização é oportunidade sublime de acumular conhecimentos 
sobre as leis divinas que, praticados, conduzirão a uma atitude 
mais positiva perante a vida. A evangelização é belíssima 
instrumentação para o espírito que deseja promover a reforma 
interior. (t) 
 
<[moderador]> [2] - <_Adriana__> Todos somos missionários da 
humanidade, cada qual nas suas missões individuais? Ou aqueles 
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missionários conhecidos e renomados teriam maior mérito em suas 
missões que aqueles anônimos? 
<Sonia_Zaghetto> Cada encarnação tem um objetivo específico, de 
acordo com as aquisições morais e intelectuais do espírito que 
renasce. 
Se de há um lado há os grandes missionários, não menos importantes 
são as missões individuais - muitas vezes anônimas - dos demais. 
Os grandes missionários vêm para atender à coletividade, mas no 
âmbito da missão individual muitas vezes um grupo familiar inteiro 
é beneficiado, problemas de extrema gravidade são resolvidos com a 
renúncia e a dedicação de um "anônimo". 
São tarefas diferentes, digamos assim. E que exigirão de cada um 
na medida de suas forças e do quanto haja recebido. Entretanto, é 
importante não nos sentirmos diminuídos, pois muitas vezes a nossa 
missão pequenina é preciosa ao extremo para o companheiro 
necessitado que se agita ao nosso lado. (t) 
 
<[moderador]> [3] - <_Adriana__> Seria Judas Escariotes um 
missionário? 
 
<Sonia_Zaghetto> A missão de Judas jamais poderia ser a de 
atraiçoar Jesus. Convidado a seguir o Mestre, desfrutando da 
palavra amorosa e sábia que lhe fluía dos lábios, a missão de 
Judas - assim como a dos demais discípulos do Cristo - era a de 
auxiliar na divulgação da Boa Nova. Deixou-se seduzir pelas 
ambições materiais e veio a cometer o lamentável equívoco que o 
levou ao suicídio, Judas usou de seu livre arbítrio. Jamais se 
poderia dizer que ele nasceu predestinado à traição. Nesse caso, o 
que ocorreu pode ser perfeitamente enquadrado na situação que 
prevê que "o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem venha o 
escândalo". (t) 
 
<[moderador]> [4] - <_Adriana__> Poderia nos falar um pouco da 
missão de Moisés? Há entre uns espíritas quem não o considere como 
a primeira revelação, apesar de ser contrário ao que nos é trazido 
no ESE. 
 
<Sonia_Zaghetto> Certamente Moisés é um dos espíritos missionários 
enviados por Deus ao planeta com o objetivo de esclarecer a 
Humanidade. Entendo que quando Kardec apontou Moisés como a 
"primeira revelação" ele se referia a uma seqüência que começara 
com o legislador hebreu, tivera em Jesus a segunda revelação e 
culminara no Espiritismo como a terceira. É uma seqüência lógica, 
linear. Bem verdade que Krishna, Lao-Tse, Buddha, Zoroastro e 
diversos outros missionários receberam a missão de divulgar a 
mensagem divina ao mesmo tempo e até antes de Moisés, mas a opção 
de Kardec deve ser entendida como correta dentro do contexto acima 
citado. Moisés apresentou o decálogo recebido no Sinai. Jesus 
trabalhou sobre esta base advertindo que não havia vindo para 
destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. E a moral sobre a 
qual o Espiritismo assentou suas bases é a do Cristo. Portanto, 
uma seqüência. (t) 
 
<[moderador]> [5] - <_Adriana__> A humanidade teve e até hoje tem 
vários missionários, teria Jesus Cristo sido em deles? 
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<Sonia_Zaghetto> Sim. Jesus - nosso modelo e guia de conduta - é 
um espírito missionário. De acordo com os relatos de espíritos 
como Emmanuel, André Luiz e Joanna de Angelis, Jesus é o 
governador espiritual de nosso planeta, função que deve ser 
entendida como a de um espírito encarregado de zelar pelo grupo de 
espíritos aqui encarnados. Conta-nos Emmanuel no livro "A Caminho 
da Luz" a imensa tarefa de Jesus à frente da estruturação do 
planeta, inclusive recebendo os espíritos exilados neste mundo, 
acolhendo-os como seus protegidos, e prometendo-lhes que 
reencarnaria. Eis porque - diz Emmanuel - todos os povos do 
planeta guardavam a secreta intuição de sua vinda, manifestada em 
diversas profecias e escrituras. Os espíritos missionários que 
aqui reencarnaram estavam em consonância com o pensamento de 
Jesus, exprimindo muitos deles idéias muito próximas às do Cristo. 
É o caso, por exemplo, de Krishna e de Buda. 
Cumpre notar, entretanto, que é um equívoco pensar que Jesus teria 
copiado outros missionários. O que havia, na verdade, era uma 
sintonia de pensamentos, pois a verdade é só uma. (t) 
 
<[moderador]> [6] - <_Adriana__> Por que a maioria das pessoas 
desconsidera os missionários de Deus que encarnam e assumem uma 
religião diferente das suas. Ex: Gandhi, Buda, Madre Tereza, Dalai 
Lama...? Complementando: podemos considerar Gandhi como um 
missionário? Se sim, como encarar sua responsabilidade direta pela 
morte da sua neta, por recusar vacinas antitetânicas para a 
garota? 
 
<Sonia_Zaghetto> As pessoas desconsideram os missionários que 
vivenciam religiões diferentes das suas porque ainda estão 
enceguecidas pelas paixões humanas, pelo orgulho religioso que 
pressupõe ser a sua uma religião superior. Quem pensa dessa forma, 
esquece que a paternidade divina alcança todas as criaturas e que 
Deus não privilegia ninguém. No milênio que antecedeu a vinda de 
Jesus a Terra, todos os povos receberam a mensagem divina através 
de diversos missionários. Na China Kung Fu Tzu e Lao-Tzu; na Índia 
Siddatha Gautama; na Pérsia Zoroastro; na Grécia Sócrates, Platão, 
Aristóteles, Pitágoras, Heráclito; Em todo o mundo antigo 
afloraram pensamentos enobrecidos e idéias maravilhosas. Apesar 
desses espíritos não serem perfeitos - o que explica algumas 
falhas que se poderia verificar em suas atitudes ou mensagens - 
todos eles tinham por missão iluminar a consciência humana. Quanto 
a Gandhi, certamente é um missionário, pois conseguiu que a 
independência da Índia (com 350 milhões de habitantes na época) se 
fizesse sem um banho de sangue entre indianos/muçulmanos e 
ingleses. A desobediência civil pacífica, os jejuns em benefício 
de uma causa nobre, o sacrifício pessoal apontam para um espírito 
doador. Não conheço especificamente o episódio a que você se 
refere, mas, pressupondo que seja verdadeiro, devemos creditá-lo à 
possibilidade de um equívoco de julgamento, pois Gandhi, apesar de 
espírito missionário e cheio de qualidades, certamente ainda não 
havia alcançado a perfeição. Dentro dessa dimensão humana é que 
devemos vê-lo. (t) 
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<[moderador]> [7] - <_Adriana__> Como saberemos qual é a nossa 
missão? E se a estamos cumprindo bem? 
 
<Sonia_Zaghetto> As leis divinas estão impressas na consciência 
humana. E Jesus nos deu a fórmula perfeita: "Faça aos demais o que 
gostarias que te fizessem". As leis divinas estão impressas na 
consciência humana. E Jesus nos deu a fórmula perfeita: "Faz aos 
demais o que gostarias que te fizessem". Se agirmos com amor, 
certamente estaremos bem cumprindo nossa missão. Não o amor cego e 
egoísta, mas o amor fraterno, universal e pleno de discernimento 
de que nos falava o Cristo. (t) 
 
<[moderador]> [8] - <_Adriana__> Algumas religiões cristãs pregam 
a volta de Jesus a Terra. Existe esta possibilidade? Para que? 
 
<Sonia_Zaghetto> Essas religiões baseiam-se na promessa feita por 
Jesus na ultima ceia e que se refere à vinda de um Consolador que 
ficará para sempre com a humanidade. As diversas tradições cristãs 
interpretaram que o próprio Jesus voltaria, mas os espíritos 
instrutores informam claramente que o Consolador prometido por 
Jesus é o Espiritismo que vem relembrar todas as lições do Mestre. 
(t) 
 
<[moderador]> [9] - <_Adriana__> Essa semana foi achada uma urna 
com as inscrições: eis aqui Tiago filho de José e irmão de Jesus! 
Esse irmão de Jesus realmente existiu e teria sido também um 
missionário? 
 
<Sonia_Zaghetto> Existiu sim e os evangelhos canônicos se referem 
a Thiago. No trecho dos evangelhos em que Jesus pergunta "Quem é 
minha mãe e quem são meus irmãos" (Marcos, capítulo 3 e Mateus 12) 
se menciona literalmente que a mãe e os irmãos de Jesus estavam do 
lado de fora e mandavam chamar Jesus. Em outro momento (não lembro 
de memória a passagem) quando Jesus volta a Nazaré e as pessoas o 
ouvem pregar a Boa Nova, há quem cochiche: "Mas não é este o filho 
de José e Maria? Não conhecemos seus irmãos e irmãs?". 
As informações são claras. Ao criar o dogma da virgindade de 
Maria, a Igreja Católica pretendeu transformar esses irmãos e 
irmãs em "primos". Portanto, o estudo das escrituras e de livros 
especializados no Jesus histórico, ou mesmo os chamados evangelhos 
gnósticos (Tomé, Maria, etc) encontrados na biblioteca copta de 
Nag Hammadi (descoberta no Egito, na década de 40). Revela que 
Jesus tinha irmãos, sim, e que somente as adulterações que se 
fizeram posteriormente nos textos evangélicos é que pretendeu 
apagar essa parentela. 
Com isso, é bastante provável que o ossário descoberto esta semana 
seja mesmo de Thiago, irmão de Jesus e que haveria de se tornar 
(após a morte de Jesus) chefe da igreja cristã de Jerusalém e que 
foi crucificado. Thiago foi missionário no sentido de que ajudou 
na divulgação da mensagem de Jesus. (t) 
 
<[moderador]> [10] - <Daniel> Hinri Cristo é um homem que apareceu 
e até hoje aparece em vários canais de Tv dizendo ser a 
reencarnação de Jesus Cristo! Essa possibilidade existe? Ou seria 
ele um mero aproveitador? 
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<Sonia_Zaghetto> Daniel, o próprio Jesus advertiu que surgiriam 
falsos cristos e falsos profetas. Não nos cabe julgar ou acusar 
quem quer que seja, mas diante desses casos usemos de bom senso e 
apliquemos a recomendação evangélica de verificar que frutos são 
produzidos por essa árvore. Terá Hinri Cristo a autoridade moral 
de Jesus? Quais os frutos que ele tem a apresentar? Que moral ele 
prega? Que benefícios espalha? As respostas são relativamente 
fáceis de conseguir. E cada um deve tirar a própria conclusão. 
Apenas não esqueça que Jesus é o mais perfeito espírito a viver em 
nosso mundo. Um engenheiro sideral, co-criador da Terra, 
organizador da vida em nosso planeta de acordo com a vontade de 
Deus. Um homem que conhecia nossa alma como nenhum outro a quem 
mesmo os obsessores obedeciam e capaz de restaurar os corpos 
dizimados pelas moléstias. Haverá outro igual a ele? Creio que 
não. (t) 
 
Considerações finais do palestrante: 
 
<Sonia_Zaghetto> Apenas agradecer a oportunidade de trabalho e de 
lembrar que esses missionários devem ser merecedores de nossa mais 
profunda gratidão. Quando ainda nos debatíamos entre guerras e 
perversidades vis, foi certamente a palavra iluminada desses 
mensageiros de Jesus que bateu à porta de nosso coração, 
endereçando-nos o primeiro convite para reformularmos as próprias 
atitudes e seguirmos em direção á prática do Bem. Que Deus possa 
sempre cumulá-los de alegria. (t) 
 
Oração Final: 
 
<Julius-na-palestra> Agradecemos ao Pai a Vossa presença nessa 
palestra pela certeza que nos deixaste onde quer que se encontrem 
2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. 
(Mateus 18:20) Agradecemos também aos bons Espíritos que nos 
acompanharam que pedimos que eles nos auxiliem a assimilar com 
clareza os ensinamentos do dia a dia em propósito de nossa 
continua evolução Desejamos que estas instruções nos sejam 
proveitosas e que sejamos todos abençoados em nossas causas, que 
são e devem sempre ser uma única caminhada na direção do Pai. Que 
assim seja! (t) 


