A HISTÓRIA DE JOSÉ DE ARIMATÉIA
(Luiz Guilherme Marques)
Quando Chico Xavier disse: “Não subestimem o poder
das Trevas” estava fazendo um alerta muito importante para
os trabalhadores do Bem, pois aqueles que se dedicam ao Mal
articulam o tempo todo a perda dos que eles consideram
tropeços para seus projetos de poder e maldade.
André Luiz, no seu livro “Libertação”, psicografado por
Chico Xavier, fala no mesmo sentido.
Mestre Irineu alertava para o perigo representado pelos
Tucuns, ou seja, espíritos dedicados ao Mal.
E assim também Jesus recomendava: “Orai e vigiai para
não cairdes em tentação.”
Pois bem, José de Arimatéia é alvo das Trevas,
simplesmente porque, dentro do Sinédrio, foi o único a
enfrentar o Sumo Sacerdote Caifás, votando pela absolvição
de Jesus, enquanto que todos os demais membros, uns com
receio e outros atendendo a interesses pessoais, mas não a
Justiça, votaram a favor da proposta do líder do Mal,
somando 70 votos contra 1.
E assim Jesus foi condenado à morte na cruz.
Para resumir, surgiram três correntes com relação ao
assunto: uns dizem que José de Arimatéia sequer esteve
presente no julgamento, outros dizem que esteve presente,
mas votou pela absolvição timidamente, enquanto que a
última, que adoto, afirma que fez um longo discurso
propondo a absolvição de Jesus.
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Vejam como os historiadores e os curiosos entraram
num bate cabeça tão grande que alguém desavisado ficará
sem saber a verdade e muitas dessas pessoas acabarão
optando pela tese de que José não participou do julgamento.
Faço questão de lhes mostrar, prezados leitores, a versão
mais estapafúrdia, a qual consta da Wikipédia, e diz o
seguinte: que José esteve dormindo durante toda a manhã e
grande parte da tarde e somente acordou depois que Jesus
tinha sido crucificado. Imaginem se um dos principais juízes
do Sinédrio estaria dormindo enquanto seus pares julgavam o
caso mais importante daquela época... Essa versão agride até
a inteligência dos leitores e desacredita a própria Wikipédia,
que é nitidamente católica...
Mas, afinal, qual a importância dessa constatação? Nada
mais nada menos que, conforme seja a escolha que fizermos,
veremos em José um verdadeiro herói, que ele realmente o foi,
ou simplesmente um homem medíocre, acovardado ou alguma
outra adjetivação que não lhe irá conferir o valor que merece.
Trata-se de uma questão de justiça a um verdadeiro
missionário da Luz.
Foi o mais valente de todos os membros do Sinédrio, pois
afrontou a arrogância violenta e intransigente do carrasco, do
representante encarnado das Trevas, que era Caifás, e bateu
de frente contra ele.
Equivocam-se os que lhe reconhecem apenas o mérito do
sepultamento digno do cadáver, porque, se é verdade que essa
iniciativa demonstra consideração ao falecido, não reflete todo
o valor moral do discípulo que José era realmente do Divino
Governador da Terra, que é Jesus.
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Depois da morte do Divino Mestre acredito realmente
que o Sinédrio confiscou seus bens e o manteve preso durante
treze anos.
Após ser solto pelo novo Comando do seu país, passou a
viajar pregando a Boa Nova, chegando à região que hoje é a
Grã-Bretanha, o que significa uma distância enorme.
No meu entender foi um dos mais corajosos discípulos de
Jesus, pois enfrentou o Seu perseguidor mais aguerrido, que
foi Caifás e o enfrentou cara a cara.
Outros foram importantes na divulgação da Boa Nova,
como os evangelistas, mas era necessário que alguém freasse
as arremetidas de Caifás e seus asseclas, que estavam dentro
da estrutura judiciária do país.
Sem isso, teria sido muito pior para Jesus e Seus
seguidores.
Fica aqui este, digamos assim, esclarecimento sobre o
que acredito ser a verdade sobre José de Arimatéia.
Não sei se deixou algum escrito sobre Jesus e Suas
Lições, mas que pregou Sua Doutrina por onde andou é a
mais pura verdade.
Considero-o um dos mais importantes discípulos do
Divino Mestre e faço questão de trazer seu nome à
consideração dos que querem conhecer a História do
Cristianismo pelo seu lado real.
Um verdadeiro combatente da Luz, um seguidor digno
de reconhecimento, mais até do que a maioria dos chamados
apóstolos, segundo penso.
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José de Arimatéia teve vida longa e alguns lhe deram o
qualificativo de santo.
Hoje em dia apresenta-se como caboclo, para que
ninguém saiba dos nomes que o identificaram em outras
épocas, em que foi jurista, imperador, chefe indígena,
desbravador das selvas brasileiras, líder político etc. etc.
Salve, caboclo!
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