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    Ano 15                                                                                               Nº 183/Abr/19 

   NO CAMINHO DA CRUZ 

                                                

Alma irmã, fatigada e dolorida, 
Traze ao Calvário a cruz que te aguilhoa* 
E, buscando Jesus, ama e perdoa, 
Entre as pedras e as sombras da subida. 

 

Embora fustigada* e incompreendida, 
Guarda a humildade valorosa e boa 
E conserva por rútila* coroa 
A fé que te enriquece o amor e a vida. 
 
Pés sangrando na senda* em que te esmagas, 
Louva a aflição e o fel* das próprias chagas, 
Sob o guante* da dor que te governa!... 
 
E, alcançando o Senhor, que em Luz se exprime, 
Desferirás* teu voo alto e sublime 
Para os sóis imortais da Vida Eterna.  

Auta de Souza 
(Psicografia: Francisco Cândido Xavier – Livro: Seguindo Juntos) 

 
         Vocabulário: 
* aguilhoa – atinge como um aguilhão 
* fustigada – maltratada 
* rútila – brilhante, reluzente 
* fel – amargor, amargura 

  * guante – luva de ferro de armadura antiga; em sentido figurado, como 
aqui: severidade, rigor. 

* Desferirás – darás, desfecharás 
 

 
                                 

 

http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=humildade
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=f%E9
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=amor
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=dor
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O RABI E O CODIFICADOR 
   

Um Rabi na Galileia, na pequena Nazaré, convidando a ir com Ele, a viver 
Seu Evangelho. 

Um Professor, em Paris, cidade que iluminava o mundo com saber e 
descobertas, trazendo à Humanidade um Código Divino – relembrando o Rabi 
de Nazaré – para a Nova Era.¹ 

Jesus e Kardec, o Rabi da Galileia e o Codificador da Doutrina anunciada 
pelo Mestre dos mestres, quando falou de outro Consolador.² Séculos separam 
as duas revelações.  

Jesus, o Governador da Terra, no planeta, exemplificando as lições que 
ensinava. 

Léon Hippolyte Denizard Rivail – Allan Kardec – o Discípulo do Mestre 
Maior, o Apóstolo do século XIX, veio reviver as lições do Cristo. 

Queridos irmãos,  

Já temos a Revelação, já temos o conhecimento, já sabemos o que fazer. O 
que nos falta ainda? Coragem? Ousadia? 

Sim, coragem de testemunhar o Cristo e Seus Ensinamentos. 

Ousar sim, ousar vivenciar o Amor, o Perdão, a Tolerância (sem 
conivência), a Caridade, a Solidariedade numa sociedade materialista, voltada 
para aquisições efêmeras, materiais. 

Nenhuma das conquistas transitórias do mundo permanecerão conosco, 
pois tudo passa. 

Lembrai-vos de Jesus: Eu venci o mundo.³ 

Não nos disse que vencera no mundo. Para o mundo, Jesus era um 
derrotado. Perdera a vida e a voz – assim julgavam seus algozes. 

Mais de dois mil anos depois, Jesus e Sua Mensagem permanecem, estão 
vivos na Terra entre os homens e em nossos corações. 

Seus algozes foram esquecidos; estes, sim, derrotados. 

Jesus – o Grande Vencedor! 

Por isso, hoje, podemos, com certeza, afirmar que viveremos também com 
Ele.  

Que Jesus seja para cada um realmente o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Que Ele viva em cada coração – vivendo nas ações, palavras, gestos e 
pensamentos. 

Jesus e o Evangelho vencerão na Terra. 

Cabe a cada cristão testemunhar o Cristo – aonde for e onde estiver. 

Sem medo! Com coragem e ousadia! 
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Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador 
Prometido: que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está 
na Terra.⁴  

Jesus e Kardec sempre! 

Sou cristão! Sou espírita! 
O Cristo está no leme! 
O Amor predominará no mundo.  
A Paz envolverá toda a Terra!                                  
                                                      Um irmão em Cristo. 
 
¹ lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18/4/1857. Neste mês, 162 anos do 

lançamento. 
²  Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique 

eternamente convosco...(João, XIV, 15) / O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a 
promessa do Cristo...(ESE, VI, 4). 

³ João, XVI, 23.    

⁴ ESE, VI, 4.  
 

 
 

QUE MOMENTOS SÃO ESTES? 
 

DEUS, Pai amoroso e bom, dirige o Universo. 
Jesus, Mestre e Amigo, governa este aprisco terrestre.  
Deus é Amor e Bondade, Justiça e Misericórdia, assim, não cai uma folha 

da árvore sem Sua permissão.  
Momentos de expiação e de testemunho, momentos de Fé viva e 

Esperança. Que momentos são estes?- vocês perguntam no íntimo; às vezes, 
essa questão se transforma num grito.  

O que aprender com todos esses eventos que se sucedem e impactam o 
homem que crê ser o dono do mundo?  

Que lições tirar de cada tragédia acontecida?  
Lembrem-se de Jesus: Vigiai e orai!¹  
Recordem-se dos ensinamentos da Doutrina dos Espíritos, da lei de  causa 

e efeito e da pluralidade das existências, e de Jesus que anunciou:  a cada um 
segundo as suas obras.² Por isso, a vida deve ser pautada pelo Evangelho de 
Jesus, pois o Evangelho é o roteiro para vida. 

Responsabilidade nos atos, nas atitudes, como seres humanos e como  
profissionais.  
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Honestidade em cada ação, em cada palavra e nas intenções.  
A Justiça Divina é maior e mais sábia que a do homem. Ninguém foge da 

sua própria consciência. 
Diante das pessoas, ajam com lealdade, e a vida responderá de acordo 

com as ações realizadas.  
Não se turbe o vosso coração.³ - disse Jesus.  
As emoções se perturbam, os corações sangram, os joelhos se 

desconjuntam, os pensamentos se anuviam- contudo, recordem: Vigilância e 
Oração! 

Nesta hora, amem-se uns aos outros, estendam os braços, abram os 
braços, os olhos e os ouvidos às dores do mundo e vigiem para que não sejam 
mais os que provocam a dor.  

Diante da dor, melhor será sempre ser a vítima que o algoz. 
É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo 

vier.⁴ 
Não sejam motivo de escândalo.  
Mantenham a fidelidade ao Evangelho de Jesus e a Kardec. 
Construam a Paz! Levem a Esperança e a Fé! Orem! 
A vida continua. Não há morte.  
Há vida eterna e estará plena em cada ser, por isso, inesquecível deve ser 

o convite de Jesus.  
Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-

me.⁵  
Muitos já tomaram a sua cruz e se libertaram. 
Sejamos a Voz da Esperança e da Fé no Cristo.  
Muita paz!                                          
                                                                   Um amigo 
 
¹ Mateus 26:41;  ² Mateus 16:27;  ³João 14:1;  ⁴ Mateus 18:7;  ⁵ Mateus 16:24. 

 

 
 
 

Tenham a luz e o desejo de, a cada dia, buscar o equilíbrio em suas vidas e 

o trabalho no Bem – caminho para receber os louros dos bem-aventurados.   

                                  Um trabalhador da Casa  
 

 

  
 

                         ("As mensagens publicadas foram recebidas no Lar de Tereza, exceto as de Francisco Cândido Xavier") 

  


