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Considerações Iniciais do Palestrante:

o

<_Adriana__> Bons amigos espirituais que nos amparam neste
serviço, Jesus, nosso amado amigo maior, nós voa pedimos que
inspirem o palestrante desta noite a fim de que ele receba de vós
as palavras certas a serem transmitidas a nós, e, ao mesmo tempo
nos abra o coração para recebê-las e guardá-las, buscando a
prática com afinco. Fiquem conosco, nós vos pedimos, obrigada,
amigos! (t)
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<Aloisio_Silva> Sou professor, trabalhador da Fraternidade
Espírita Dias da Cruz, de Setiba, Guarapari/ES. Sou vicepresidente da 6a URE/ES e palestrante espírita.
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O Cristo tem enviado sua mensagem utilizando inicialmente
medianeiros: Krishna, Buda, as pítias no Egito, Javeh de Moisés,
as sacerdotisas do deus Apolo na Grécia e os cultos aos
antepassados em Roma. Dado à deturpação dessas mensagens, foi
necessário que o plano espiritual preparasse a Terra para receber,
através da encarnação, o próprio Cristo. Roma, sede intelectual e
política do planeta estavam nas mãos de degenerados, como:
Calígula, Nero e outros.
Foi no governo de Otávio, o Augustus, que as guerras romanas
cessaram. O mesmo investiu maciçamente ma cultura, na arte e nas
reformas sociais. Roma vivia momentos de paz, de progresso, de
harmonia. Estava preparada, então, a Terra para receber Jesus.
Interessante é que todos os anos, quando se aproxima a data em que
se comemora o aniversário do nascimento de Jesus entre nós, essa
sensação de paz, harmonia, solidariedade invade nossos corações,
transformando nosso cotidiano em reflexões e planejamento para o
ano vindouro.
As famílias se reúnem, os colegas de trabalho se confraternizam,
os estudantes fazem festas, os voluntários do amor recolhem
alimentos, roupas e brinquedos para que ninguém passe o
aniversário de Jesus com fome. Essa é a vibração da chegada do
Cristo na Terra. Esta é uma pequena manifestação da prática da sua
mensagem para nós. (t)
Perguntas/Respostas:
<[moderador]> [1] - <Anjinho-20> Que interligação podemos fazer
entre o espiritismo e a mensagem do Cristo?
<Aloisio_Silva> O Cristo tem falado sua mensagem respeitando o
nível espiritual da Humanidade. Houve um tipo de mensagem para os
hebreus; outro, para os gregos; outro ainda para os judeus.
Mensagens diferentes? Não. É a mesma mensagem, adaptada ao nível
intelecto-moral do Espírito naquele momento reencarnado. Havia

mensagens que, na infância intelectual dos judeus (por isso Jesus
falava por parábolas), não era possível a compreensão.
No século XIX (Século das Luzes), o homem já havia saído da
infância espiritual e poderia compreender com profundidade
conceitos como reencarnação. Daí a necessidade de uma nova Ciência
e Filosofia para trazer esses novos conceitos da mesma mensagem.
(t)
<[moderador]> [2] - <Anjinho-20> Podemos dizer que o espiritismo
seja a mensagem do Cristo sem figuras de linguagem?
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<Aloisio_Silva> Exatamente. Ensina-se a somar a uma criança de
cinco anos com caroços de feijão. A um adolescente a operação com
lápis. A um estudante de nível superior, com a calculadora
científica. É a mesma operação ensinada em níveis diferentes,
sendo que o estudante superior, sem figuras de linguagem. Em "O
Evangelho Segundo o Espiritismo", na sua introdução, Allan Kardec
divide o Evangelho em cinco partes. As quatro primeiras (milagres,
dogmas,etc) foram motivos de divergência entre as diferentes
religiões, mas a quinta, que é a moral do Cristo, é o ponto de
encontro de todas as filosofias e religiões.
E a esta quinta Kardec estuda com a orientação dos Espíritos
Superiores em "O Evangelho Segundo o Espiritismo". (t)

sp
iri
t

<[moderador]> [3] - <FuLaNu[off-irc]> Então quando ele disse que
era Deus, ficou entendido assim, justamente pela clareza da frase.
Isso num é um pouco confuso?
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<Aloisio_Silva> Quando Paulo diz: "Não sou eu quem vivo, mas o
Cristo é quem vive em mim", ele não é o próprio Cristo. Quando é
dirigida a Jesus a expressão "Bom Mestre", ele contesta, dizendo:
"Bom é vosso Pai que está nos céus", se referindo à bondade com
virtude máxima de Deus. Mas ele não contesta a palavra Mestre,
aceitando o título daquele que ensina. De outra maneira, quando
ele nos ensina o "Pai Nosso", ele não diz "Pai Vosso", então, ele
se inclui como filho. Desta maneira, quando diz: "Eu e o Pai somos
um", é o mesmo que dizer: "Eu faço a vontade do meu Pai que está
nos céus". (t)
<[moderador]> [4] - <Lahiri_Mahasaya> O que o senhor pensa do
ensinamento de Ramatis que diz ser Jesus apenas um instrumento de
um espírito cósmico mais evoluído que seria o "rei do mundo"?
<Aloisio_Silva> Ramatis é um grande filósofo que, dentro do nível
espiritual em que se encontra, tenta interpretar as mensagens do
Cristo. Porém, ele não é um Espírito "espírita", o que não garante
a universalidade de seus pensamentos e, portanto, de estar com a
verdade sem deturpações. No caso dos Espíritos que organizaram a
Doutrina Espírita, há universalidade dos pensamentos, coerência e
coesão com o Evangelho no seu aspecto mais importante: a moral.
As idéias de Ramatis são muito importantes para serem analisadas,
e não tomadas como verdade, muito menos como verdade "espírita".
(t)

<[moderador]> [5] - <Anjinho-20> Por que a mensagem do Cristo
algumas vezes foi dita com uma nuvem espessa a nos confundir, como
o fato de não falar explicitamente sobre a reencarnação?
<Aloisio_Silva> Pela incapacidade intelecto-moral de compreensão
nossa, naquele momento histórico. A água com muita pressão pode
matar a planta, ao invés de irrigar. (t)
<[moderador]> [6] - <_Alves_> Como você disse, as revelações da
espiritualidade superior são gradativas as nossas compreensões,
estamos então na iminência de uma quarta revelação?
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<Aloisio_Silva> Quando Jesus nos prometeu o "Consolador
Prometido", ele disse que ficaria conosco para sempre. Isso quer
dizer "para sempre!” Além do que, a classificação de que Moisés
seria a primeira revelação, Jesus a segunda, e o Espiritismo a
terceira, é apenas uma organização didática do mundo ocidental.
Porém, o Consolador prometido por Jesus, o Espírito de Verdade,
ficará conosco para sempre. Isso quer dizer exatamente "para
sempre"; não haverá outro. (A referência no Evangelho Jo. cap.
XIV, vv. 15 a 17 e 26) (t)
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<[moderador]> [7] - <_Adriana__> Por que chamamos Jesus de
"Cristo"? De onde surgiu este termo e porque foi adotado pelo
espiritismo?
<Aloisio_Silva> Como o imperador Otávio recebeu o título de
"Augustus", Jesus recebeu o título de "Cristo", o Messias,
determinando assim a hierarquia espiritual em que se encontra.
Como nós espíritas consideramos Jesus o nosso modelo e guia:
questão 625 de “O Livro dos Espíritos”, por isso então "o Cristo".
(t)
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<[moderador]> [8] - <FuLaNu[off-irc]> <Aloisio_Silva> Isso quer
dizer exatamente "para sempre"; não haverá outro. Gostaria que
fosse mais claro, pois discordo em dizer que não haverá outro. Por
que não?
<Aloisio_Silva> O dia que vivenciarmos os princípios contidos nas
obras básicas do Espiritismo, não precisaremos mais de nenhum
ensinamento, pois o mundo será o "Reino de Deus" na Terra. (t)
<[moderador]> [9] - <Anjinho-20> Sim, compreendo que a mensagem
espírita seja eterna, entretanto, você restringiria uma gama de
conhecimentos que ainda não podemos ter, a livros que está de
acordo com nosso atual conhecimento intelecto-moral?
<Aloisio_Silva> A cada nova descoberta da Ciência, exemplo: os
transgênicos, o código do DNA, a clonagem, ou na área política: a
igualdade de direitos das raças e dos sexos, só confirma o que já
está registrado nas obras dos Espíritos e que nossos olhos
ignorantes ou "míopes" não conseguiram, antes da descoberta da
Ciência, perceber. "Fé inabalável só é aquela capaz de encarar a
Ciência frente a frente em TODAS as épocas da Humanidade”.(t)

<[moderador]> [10] - <FuLaNu[off-irc]> Falando em revelações, o
que dizer sobre os segredos contados pela virgem Maria às 3
criancinhas?
<Aloisio_Silva> São Espíritos, mais uma vez, tentando adaptar à
linguagem dos católicos de hoje os ensinamentos de Jesus. O
Espiritismo não tem nada a ver com isso. (t)
Considerações finais do palestrante:
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<Aloisio_Silva> As mensagens de Jesus podem ser sintetizadas numa
expressão: "Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como
a nós mesmos". Nunca o mundo precisou tanto do amor. Nós espíritas
estaremos com a verdade quando demonstrarmos esse amor através da
nossa auto-educação (vencendo os vícios) e da prática do bem
(caridade), perdoando, amando e valorizando o outro como se fosse
o ser mais importante da Terra. Que Jesus nos abençoe e nos
inspire a amarmos muito e a vencermos nossas dificuldades. Muita
paz! (t)
Oração Final:
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<_Adriana__> Deus, nosso Pai, que sois todo Poder e Bondade, dai a
força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que
procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a
caridade. Deus! Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a
consolação, ao doente o repouso.
Pai! Daí ao culpado o arrependimento, ao Espírito a Verdade, à
criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor!
Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade,
Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles
que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores
derramarem por toda parte a Paz, a Esperança e a Fé. Deus!
Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra; deixai-nos
beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as
lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um
só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de
amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os
braços abertos, oh! Bondade, oh! Beleza, oh! Perfeição, e queremos
de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus! dai-nos a
força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós; dai-nos a
caridade pura, dai-nos a fé e a razão; dai-nos a simplicidade que
fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a Vossa Imagem.
(Prece de Cáritas). (t)

