Jesus Cristo

Preparação:
A preparação para a vinda de Jesus se processava nas esferas
superiores. Esta preparação deveria ter sido demorada e
cuidadosamente planejada.
Fala-se em planejamento de reencarnações.

Nesta época, grande percentual de reencarnação se
processava naturalmente na crosta terrestre, porém o
processo de reencarnação individual é mais complexo.

Nas colônias espirituais mais elevadas mantêm-se serviços
especiais para reencarnações de trabalhadores e
missionários. Os trabalhadores e missionários completistas,
na qualidade de trabalhadores leais e produtivos a Deus.

Os trabalhadores leais a Deus podem escolher o corpo futuro
que lhes apraz ou receber veículo enobrecido para o
prosseguimento de suas tarefas, em missão de amor e
iluminação.

O Espírito Emmanuel, no livro “Renúncia”, descreve: Jesus,
penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar
em sacrifícios pungentes. Fala-se que Jesus demorou
aproximadamente 10 anos após o desligamento do plano
espiritual até o momento da concepção.

Nota: Os capelinos, ao serem recebidos por Jesus, teriam
guardado as reminiscências de seu planeta de origem e das
promessas do Cristo (Renúncia).

Alguns segmentos espíritas dizem que Jesus Cristo demorou
entre 1.000 e 4.000 mil anos para reencarnar, isto é, desde a
notícia de que iria reencarnar até o momento do seu
nascimento.

Para a vinda do Messias, antes da sua reencarnação na terra
acontecia a escolha dos pais. Como isso aconteceu?
José (Futuro pai de Jesus) descendente da linhagem de
DAVI usa de um direito aos que pertencem a essa linhagem,
vai buscar uma esposa, pois era viúvo com cinco filhos
pequenos. Sendo assim por sorteio realizado entre as virgens
do templo de Jerusalém a escolha cai em Maria.

O Nascimento: em Belém (Cisjordânia) o mês e o ano são
incertos, aproximadamente há 2006 anos.
Emmanuel diz que começava a era definitiva da
“maioridade espiritual da humanidade terrestre” de vez que
Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código
da fraternidade e do amor a todos os corações.

Continua Emmanuel... A manjedoura, onde nasceu Jesus, é
o ponto inicial da lição salvadora do Cristo.
Isaias diz: “Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um
filho, e lhe chamará Emmanuel que quer dizer” O senhor
é convosco“.

Nota: Os 3 reis magos, Melchior, Gaspar e Balthazar.
(Astrônomos e Astrólogos)

O que quer dizer Jesus?
R: Do hebraico quer dizer “Ajuda ou Salvador”

O que quer dizer Cristo?
R: do hebraico quer dizer “Escolhido”
Escolhido a Ajudar.

A Infância:
Pouco se sabe de sua infância. A única fonte existente são os
evangelhos, onde se narra o que Jesus vem significar após a
sua morte para a igreja.
Sabe-se que a família, na época de Herodes, julgou
conveniente fugir para o Egito. Após a morte de Herodes,
voltou para Nazaré, na Galiléia.
Juventude:
Na juventude de Jesus sabe-se que ele trabalhou com seu pai
como carpinteiro.
Em Lucas: Limita-se a dizer que crescia e se fortalecia cheio
de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. (2,40)
Na páscoa aos 12 anos, seus pais o perderam reencontrandoo só três dias depois, Sentado no meio dos doutores,
ouvindo-os e interrogando-o e todos o admirando sua
inteligência, (2,46 e 47) Lc.
Batismo:
Jesus para fazer a vontade do homem foi batizado por João
Batista, no rio Jordão (Mt.2,13 á 17) (Mc. 1.9,11) (Lu.
3,21,22). Batismo do grego quer dizer Imersão e já era uma
prática de ritual muito comum na Grécia e no Egito,
praticada pelos Essênios (Judaísmo não oficial).
Importante: ressaltar que Jesus Cristo nunca batizou
ninguém.

A Pregação:
Jesus começou a pregar com 30 anos pelo que se sabe e foi
até os 33 anos.
Ele pregou na Galiléia (Nazaré) próximo ao lago de
Genesaré e as cidades banhadas por ele, principalmente
Cafarnaun e Jerusalém.
A missão de Jesus:
Moisés trouxe a primeira revelação, a lei de olho por olho,
dente por dente.E Jesus veio para cumprir a lei e não destruíla.
E disse: Amar a Deus sob todas as coisas e ao seu próximo
como a ti mesmo.
Os milagres:
Ele como Homem, tinha a organização dos seres carnais.A
sua superioridade com relação aos homens não derivava das
qualidades particulares do seu corpo, mas sim do seu
espírito.
Sua alma provavelmente, não se achava presa ao corpo,
senão
pelos
laços
estritamente
indispensáveis.
Constantemente desprendia-se com isso lhe dava dupla vista
em grau elevado.

Nota: Multiplicação dos peixes e dos pães (fluxo e refluxo)

Curas:
Pelo seu magnetismo
Seu exemplo de moral e humildade
Era revolucionário
Padrão de beleza
Espírito mais evoluído
Amar incondicionalmente o próximo.

Conclusão:
Jesus Cristo, o espírito mais evoluído que conhecemos veio
nos trazer á prática do amor ao próximo, humildade,
simplicidade, fé, esperança, e caridade.

Os discípulos:
Eram eles: Pedro, André, Tiago, João Felipe, Bartolomeu,
Tomé, Mateus, Tiago Lebeu, Tadeu, Simão e Judas.

Publius Lentulus e Jesus Cristo

É inevitável que aqueles que não reconhecem a mediunidade de Chico
Xavier ou mesmo a noção da reencarnação levantassem dúvidas quanto
á veracidade dos relatos e mensagens obtidas pelo médium mineiro.
Entretanto, os seguidores do espiritismo podem apresentar uma prova de
que Plublius Lentulus realmente existiu e conheceu Jesus, através de uma
carta encontrada nos arquivos do duque Cesári. de Roma – documento
que faz parte da biblioteca da ordem dos Lazaristas de Roma. Trata-se de
uma inscrição feita em folha de cobre, encontrada no interior de um vaso
de mármore. A carta foi escrita por Plublius Lentulus, senador de
romano, governador da Judéia, e prodecessor de Pôncio Pilatos,
endereçada ao imperador romano Tibério César. Nela Lentulus descreve
Jesus a pedido do imperador que desejava saber de quem se tratava essa
pessoa.

A carta diz: “Sabendo que desejavas conhecer quando vou narrar,

existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes
virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e
os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de
todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade,
ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus: ressuscita os
mortos, cura os infermos em uma só palavra. È um homem de justa
estatura e é muito belo no aspecto. A tanta majestade em seu rosto, que
aqueles que o vêem são forçados á ama-lo ou temê-lo”.

.
Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura; são distendidos até as
orelhas, e das orelhas até as espáduas; são da cor da terra, porém mais
reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na
forma em uso pelos Nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito
sereno nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada.
O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante
aos cabelos, não muito longa, separada pelo meio.
Seu olhar é muito afetuoso e grave; tem os olhos expressivos e claros. O
que surpreende e que resplandecem no seu rosto como os raios do sol,
porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando
resplende, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e alegre
com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, más, antes, chorar.
Tem os braços e as mãos muito belos.
Na palestra, contenta muito, más o faz o raramente e, quando dele se
aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o
mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a
qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma
mulher tão bela. Porém, se a Majestade Tua, ó César, deseja vê-lo, como
no aviso passado escreveste, daí-me ordens, que não faltarei de manda-lo
o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de
Jerusalém; ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada.Ele caminha
descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim,
porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que
um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo
me dizem os hebreus, não se ouviram, jamais, tais conselhos, de grande
doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino e
muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da Tua Majestade. Eu
sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este
Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que
o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebidos grandes
benefícios e saúde, porém à tua obediência estou prontíssimo: aquilo que
Tua Majestade ordenar será cumprido. Vale, da Majestade Tua,
fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, presidente da Judéia “.
Psicografado por Chico Xavier do livro após 2000 anos.

Informativo
A Civilização Hebraica (+ ou – 2.000 a. C).
Origem das 12 tribos de Israel: Foi a partir de Abrão que
foi Pai de Isaac, que por sua vez teve doze filhos “Jacó e
Esaú” Também chamado de Israel que foi pai de 12 filhos
que se tornaram chefes das 12 tribos de Israel.
Cesaréia, cidade Romana que Herodes construiu em
homenagem a César na então “Palestina” á 22 anos antes de
Cristo (hoje estado de Israel) fica a 64 km de Tel-aviv e a
140 km de Jerusalém.

O primeiro século da era Cristã os Judeus não tinham
sobrenome “daí Jesus ter ficado conhecido como Jesus de
Nazaré a cidade da Galiléia onde foi criado”.
Numa atitude incomum em seu tempo, Jesus contemplou
essas pessoas com compaixão, dedicou igual atenção as
prostitutas, aos adúlteros, aos ladrões e a odiada categoria
dos cobradores de impostos.
A pregação de Jesus provavelmente não durou um ano
inteiro, os profetas da época não eram um artigo tão raro
naqueles tempos.

Jesus na páscoa.
Na páscoa, a guarda romana se punha em alerta máximocom a cidade repleta de gente inflamada por um festival
religioso era uma oportunidade quase certeira para rebeliões
contra Roma.

Evangelhos
Pelo que está escrito nos evangelhos sinópticos – aqueles
escritos por Marcos, Lucas e Mateus, que se julga serem a
mais fidedigna fonte sobre a obra de Jesus – o Nazareno
nunca pediu fidelidade a “si” e nem deu sinal que pretendia
fundar uma igreja, ao contrario deixou bem claro que para
Deus não havia eleitos a salvação poderia pertencer a todos
que arrependessem de seus pecados e amassem não só o seu
próximo más também seus inimigos.
Beleza das mensagens de Jesus
Hoje é fácil enxergar a beleza das mensagens de Jesus
mesmo que não se acredite em sua origem sagrada.
Por volta dos anos 30 d.C, contudo essa beleza tinha algo de
subversivo. Ao império romano, não agradava que alguém
andasse por seu território dizendo que o reino de deus era
único e verdadeiro.

A Hierarquia religiosa Judaica
Também não soava bem, que um jovem sem profissão ou
títulos definidos fosse anunciado como filho de Deus - e
mais ainda que convidasse imorais e gente de outras
religiões á compartilhar desse Deus.

A imagem
A fisionomia de Jesus é um produto artístico de pintores
europeus que viveram um milênio e meio depois de Cristo.
“Santa Ceia’ Afresco de Leonardo da Vinci do ano de 1498”.
Bibliografia consultada:
A Gênese, O Céu e o Inferno, O Livro dos Médiuns e O
Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Há Dois Mil Anos, de F.C. Xavier, pelo Espírito Emmanuel
A Bíblia Sagrada

