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NATAL com JESUSNATAL com JESUS

        Se pudéssemos perguntar a Jesus: Se pudéssemos perguntar a Jesus: 

        Como e quando Ele gostaria que Como e quando Ele gostaria que 
fosse comemorado o seu fosse comemorado o seu 
nascimento?nascimento?

        O que Ele responderia?O que Ele responderia?  



  

QUEM É JESUS?QUEM É JESUS?

(imagem da internet)



  

DEUSDEUS:: 

É Pai. É Pai. 

É o Criador: a É o Criador: a 
causa primária de causa primária de 
todas as coisas.todas as coisas.  

JESUSJESUS: : 

- Um dos Filhos de - Um dos Filhos de 
Deus. Deus. 

- Um entre os - Um entre os 
Cristos do Universo.Cristos do Universo.(imagem da internet)



  

Coletânea de narrativas que Coletânea de narrativas que 

constam dos Evangelhos, constam dos Evangelhos, 

objetivando deixar bem claro objetivando deixar bem claro 

que Jesus sempre se referia a que Jesus sempre se referia a 

Deus como Pai.Deus como Pai.

Estudo sobre a Natureza do CristoEstudo sobre a Natureza do Cristo



  

Dialogando com os ApóstolosDialogando com os Apóstolos

E vós quem dizeis E vós quem dizeis 

que eu sou?que eu sou?

- Tomando a 
palavra, Simão 
Pedro, falou Tu és 
o Cristo, filho de 
Deus vivo. 

(Mateus 16, 15-16)Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Preparando a sua partida ...Preparando a sua partida ...

  Estou ainda 
convosco por 
um pouco de 
tempo, e em 
seguida vou 
para aquele que 
me enviou. 

 (João  8, 33)
Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 

Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Preparando a sua partida ...Preparando a sua partida ...

  Não se turbe o 
vosso coração, 
credes em 
Deus, credes 
em mim 
também.

(João 14,1)

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Durante a crucificação ...Durante a crucificação ...

  

  Pai, perdoa-lhes 
porque não 
sabem o que 
fazem. 

(Lucas 23, 34)

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Na aparição após a morte ...Na aparição após a morte ...

  ... ide procurar os 
meus irmãos e 
lhes dizei, de 
minha parte: Eu 
subi para o meu 
Pai e vosso Pai, 
para meu Deus e 
vosso Deus. (João 

20,17)Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

     Tudo acusa nas palavras de Jesus, Tudo acusa nas palavras de Jesus, 
seja quando vivo, seja quando depois seja quando vivo, seja quando depois 
de sua morte, de sua morte, uma dualidade de uma dualidade de 
pessoas perfeitamente distintaspessoas perfeitamente distintas, assim , assim 
como profundo sentimento de como profundo sentimento de 
inferioridade e de subordinação com inferioridade e de subordinação com 
que Jesus se colocava em relação a que Jesus se colocava em relação a 
Deus.Deus.

Conclusão de Kardec em Obras PóstumasConclusão de Kardec em Obras Póstumas

Estudo sobre a Natureza do CristoEstudo sobre a Natureza do Cristo



  

O QUE JESUS REPRESENTA PARA NÓS?O QUE JESUS REPRESENTA PARA NÓS?

(imagem da internet)



  

O Modelo e GuiaO Modelo e Guia

Qual é o tipo mais perfeito que Deus Qual é o tipo mais perfeito que Deus 
ofereceu ao homem para lhe servir ofereceu ao homem para lhe servir 

de Guia e Modelo?de Guia e Modelo?

JESUS.JESUS.

Questão 625Questão 625..



  

O Modelo Mais PerfeitoO Modelo Mais Perfeito
JesusJesus  é para o homem o tipo de perfeição  é para o homem o tipo de perfeição 
moral a moral a que pode aspirarque pode aspirar  a Humanidade  a Humanidade 
Terrena. Deus no-lo oferece como o Terrena. Deus no-lo oferece como o mais mais 
perfeito modeloperfeito modelo e a doutrina que ele ensinou  e a doutrina que ele ensinou 
é a mais pura expressão de sua lei, porque é a mais pura expressão de sua lei, porque 
ele foi ele foi o ser mais puroo ser mais puro  que já apareceu na  que já apareceu na 
Terra.Terra.

Comentários a 
Questão  625.



  

““Eu sou a luz do Eu sou a luz do 
mundo quem mundo quem 
me segue não me segue não 
andará nas andará nas 
trevas mas terá trevas mas terá 
a luz da vida.”a luz da vida.”  

Jesus Cristo Jesus Cristo 

(João 8, 12)(João 8, 12)

O Modelo Mais PerfeitoO Modelo Mais Perfeito

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

A MISSÃO DE JESUSA MISSÃO DE JESUS

(imagem da internet)



  

““Desde o alvorecer do primeiro Desde o alvorecer do primeiro 
movimento de vida na Terra esse movimento de vida na Terra esse 
luminoso Espírito se encarregou de sua luminoso Espírito se encarregou de sua 
direção.”  (Emmanuel)direção.”  (Emmanuel)

O Governador ...O Governador ...

JesusJesus::    

O Governador O Governador 
espiritual da espiritual da 

Terra.Terra.
(imagem da internet)



  

Veio trazer uma Veio trazer uma mensagemmensagem  embasada  embasada 
na na igualdadeigualdade, na , na fraternidadefraternidade, na , na justiçajustiça, , 
no no perdãoperdão e no  e no amoramor ... ...

A Mensagem ...A Mensagem ...

Veio nos  ensinarensinar::

- Que todos somossomos   irmãosirmãos  filhos do mesmo 
pai e tendo a mesma destinação: aa  
felicidadefelicidade;;

- Que Deus é AmorAmor. Deus não pune seus 
filhos: corrige-oscorrige-os, perdoando sempre;

- Que Deus é um Pai que não deve ser 
temido, mas amado.amado.



  

O caminho para a felicidade ...O caminho para a felicidade ...

Veio nos mostrar que para conseguir a Veio nos mostrar que para conseguir a 

elevação e a felicidadeelevação e a felicidade  é preciso apenas a  é preciso apenas a 

vivência e a prática de vivência e a prática de virtudes modestas e virtudes modestas e 

ocultasocultas::

A HUMILDADE, A BONDADE, A A HUMILDADE, A BONDADE, A 

CARIDADE e O AMOR.CARIDADE e O AMOR.

No No AMORAMOR resumiu toda a sua  resumiu toda a sua 

religião e sua filosofia.religião e sua filosofia.



  

O Amor Incondicional ...O Amor Incondicional ...

Deixou claro que o amor tinha 
que ser incondicionalincondicional, sendo 
necessário amar os inimigos, 
fazer o bem àqueles que nos 
perseguem e caluniam, a fim de 
que sejamos filhos do nosso Pai 
que está nos Céus.



  

O Amor Incondicional ...O Amor Incondicional ...

QuestionavaQuestionava::

““Se o Criador faz com que o Sol Se o Criador faz com que o Sol 
tanto se levante para os bons tanto se levante para os bons 
como para os maus; que faz como para os maus; que faz 
chover sobre os justos e os chover sobre os justos e os 
injustos, que recompensa teremos injustos, que recompensa teremos 
nós se só amarmos aqueles que nós se só amarmos aqueles que 
nos amam?”nos amam?”



  

Amar os inimigos ...Amar os inimigos ...

Será possível amar os inimigos?Será possível amar os inimigos?

Jesus não pretende que cada um tenha Jesus não pretende que cada um tenha 
com os inimigos a mesma ternura que com os inimigos a mesma ternura que 
dispensa a um irmão um amigo.dispensa a um irmão um amigo.  

              O coração bate diferente.O coração bate diferente.

  ESE – cap. XIIESE – cap. XII

Amar os inimigos é a nossa meta maior.Amar os inimigos é a nossa meta maior.



  

Como amar os inimigos?Como amar os inimigos?

-  não lhes guardar ódio, nem rancor, nem -  não lhes guardar ódio, nem rancor, nem 
desejos de vingança; desejos de vingança; 

-  é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e 
sem condições, o mal que nos causem; sem condições, o mal que nos causem; 

-  é não opor nenhum obstáculo à é não opor nenhum obstáculo à 
reconciliação com eles; reconciliação com eles; 

-  é desejar-lhes o bem e não o mal;é desejar-lhes o bem e não o mal;

-  é socorrê-los, em se apresentando ocasião.é socorrê-los, em se apresentando ocasião.

  (ESE – cap. XII)(ESE – cap. XII)



  

A PEDAGOGIA DE JESUSA PEDAGOGIA DE JESUS

(imagem da internet)



  

Sábio educador:Sábio educador:

- Tinha uma forma toda - Tinha uma forma toda 

especial para ensinar;especial para ensinar;

-  Recorria às parábolas e Recorria às parábolas e 

situaçõessituações do  do cotidianocotidiano;;

- Utilizava - Utilizava coisascoisas  

simplessimples e pessoas  e pessoas 

humildes.humildes.

O Educador ...O Educador ...

(imagem da internet)



  

A humildade ...A humildade ...

No Sermão da MontanhaNo Sermão da Montanha    (Mt 5, 1:8):(Mt 5, 1:8):
- Bem-aventurados os - Bem-aventurados os pobres em espírito,pobres em espírito,  
porque é para eles o porque é para eles o reino dos céusreino dos céus;;

- Bem-aventurados os - Bem-aventurados os misericordiososmisericordiosos, , 
porque alcançarão porque alcançarão misericórdiamisericórdia;;

- Bem-aventurados os que - Bem-aventurados os que têm o coração têm o coração 
puropuro porque  porque verão verão a Deus.a Deus.

JesusJesus  estavaestava mostrando que o caminho da  mostrando que o caminho da 
felicidade passava obrigatoriamente pela felicidade passava obrigatoriamente pela 

HUMILDADEHUMILDADE..



  

Para exemplificar aPara exemplificar a  féfé ... ...

...Utilizou o exemplo do 
semeador  (Mt 13,1-30; Lc 

8,11-15)  referindo-se à 
semente  que cai em 
diferentes tipos de 
solos, mostrando que 
cada ser encontra-se em 
um nível diferente  de 
sentimento, vivência e 
entendimento.

(imagem da internet)



  

Da necessidade do  progresso ...Da necessidade do  progresso ...

Nas parábolas:Nas parábolas:

-  dos talentos-  dos talentos  ((Mt 
25,14-30; Lc 19,11-28)

- - da figueirada figueira  (Lc 13,6-
9):

 ... demonstrou a 
necessidade e a 
responsabilidade que 
temos de progredirprogredir e 
produzir bons frutosbons frutos.

(imagem da internet)



  

As oportunidades ...As oportunidades ...

Ao responder a Ao responder a 
pergunta dos pergunta dos 
apóstolos, a cerca do apóstolos, a cerca do 
cego de nascençacego de nascença  (Jo (Jo 

9,1-5),9,1-5), demonstrou que  demonstrou que 
as lutas e as dores as lutas e as dores 
deste mundo deste mundo vão além vão além 
do resgate das faltasdo resgate das faltas::  
são para ativar o são para ativar o 
progressoprogresso individual e  individual e 
coletivo.coletivo.  

(imagem da internet)



  

Os renascimentos ...Os renascimentos ...

No diálogo com No diálogo com 
Nicodemos Nicodemos (Jo 3,1-12)(Jo 3,1-12)  
explicou a lei dos explicou a lei dos 

renascimentosrenascimentos. . 

A necessidade de A necessidade de 
nascer de novonascer de novo, , 
quantas vezes quantas vezes 
fossem necessárias, fossem necessárias, 
até atingir a até atingir a 
perfeição.perfeição.

(imagem da internet)



  

A reforma íntima ...A reforma íntima ...

Encontrando com a 
mulher adúltera (Jo 8,1-

11), mostrou 

da necessidade de cada 
um   buscar em 
primeiro lugar corrigir corrigir 
os seus próprios errosos seus próprios erros, 
quando disse: 

- Quem estiver livre de 
pecado que atire a 
primeira pedra?

“Vá e não peques 
mais...”

(Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson)



  

A caridade EXEMPLIFICADA por JesusA caridade EXEMPLIFICADA por Jesus

-  Na doação da Na doação da 

VIÚVA POBRE,VIÚVA POBRE,  

((Lc 21,1- 4; Mc 12,41- 44);Lc 21,1- 4; Mc 12,41- 44);

-  Na atitude do Na atitude do BOM BOM 

SAMARITANO.SAMARITANO.

(Lc 10,30-37)(Lc 10,30-37)

(Imagem RIE – 10.2002 – p. 467)



  

A Caridade está ao alcance de todos ...A Caridade está ao alcance de todos ...

- Não está apenas nas grandes obras;- Não está apenas nas grandes obras;

- Nos pequenos gestos;- Nos pequenos gestos;

- Quando silenciamos;- Quando silenciamos;

- Através de uma palavra de consolo;- Através de uma palavra de consolo;

- Com o nosso exemplo: vivendo dignamente;- Com o nosso exemplo: vivendo dignamente;

- No trabalho honesto ou na oportunidade de - No trabalho honesto ou na oportunidade de 
trabalho que criamos;trabalho que criamos;

- Na divulgação da Doutrina Espírita;- Na divulgação da Doutrina Espírita;

- Na prece.- Na prece.



  

AA  caridadecaridade  como entendia Jesus ...como entendia Jesus ...

Qual o verdadeiro sentido da palavra Qual o verdadeiro sentido da palavra 
caridadecaridade, como a entendia Jesus?, como a entendia Jesus?

Benevolência Benevolência (ação)(ação)  para com todos,  para com todos, 

indulgência indulgência (pensar)(pensar)  para as  para as 
imperfeições alheias, perdão imperfeições alheias, perdão (sentir)(sentir)  
das ofensas.das ofensas.

LE - Questão 886



  

"Amar o próximo como a si mesmo: "Amar o próximo como a si mesmo: 

fazer pelos outros o que fazer pelos outros o que 
quereríamos que os outros fizessem quereríamos que os outros fizessem 
por nóspor nós", é a expressão mais ", é a expressão mais 
completa da caridade, porque completa da caridade, porque 
resume todos os resume todos os deveresdeveres  do homem  do homem 
para com o próximo.para com o próximo.

AA  caridadecaridade  como entendia Jesus ...como entendia Jesus ...

Evangelho – Cap. XI, item 4Evangelho – Cap. XI, item 4



  ““Dei-vos o Dei-vos o exemploexemplo ...”  ...” (João 13, 1-20)(João 13, 1-20)

(imagem da internet)



  

O Consolador Prometido ...O Consolador Prometido ...

“Se me amais, guardai 
os meus mandamentos; 
e eu rogarei a meu Pai 
e ele vos enviará outro 
Consolador, a fim de 
que fique eternamente 
convosco. (...) vos 
ensinará todas as 
coisas e vos fará 
recordar tudo o que vos 
tenho dito.” (Jo 14, 15-26)

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

A Igreja de Jesus ...A Igreja de Jesus ...

Sem templos:Sem templos:

““Onde se Onde se 
encontrarem dois encontrarem dois 
ou três reunidos ou três reunidos 
em meu nome eu em meu nome eu 
estarei entre eles.”estarei entre eles.”

Jesus é a luz do Jesus é a luz do 
mundo.mundo.  

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

O convite ...O convite ...

““Se alguém quiser vir Se alguém quiser vir 
após mim, renuncie a após mim, renuncie a 
si mesmo, si mesmo, tome a sua tome a sua 
cruzcruz e siga os meus  e siga os meus 
passos.” passos.” (Lc 9, 23-25)(Lc 9, 23-25)

““Eu sou o Eu sou o caminhocaminho, a , a 
verdadeverdade e a  e a vidavida. . 
Ninguém vem ao Pai Ninguém vem ao Pai 
senão por mim.” senão por mim.” 
(Jo 14, 5-14).(Jo 14, 5-14).

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

A salvação através da renovação ...A salvação através da renovação ...

Jesus não veio para Jesus não veio para 
nos salvar, mas nos salvar, mas 
para nos para nos ensinar o ensinar o 
caminhocaminho, para que , para que 
cada um, através cada um, através 
do seu do seu próprio próprio 
esforçoesforço construa a  construa a 
sua salvação.sua salvação.

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Não vamos nos iludir...Não vamos nos iludir...

Nem todo o que diz Senhor, Senhor, Nem todo o que diz Senhor, Senhor, 
entrará no reino dos Céus, mas o que entrará no reino dos Céus, mas o que faz faz 
a vontadea vontade de meu pai que está nos Céus.  de meu pai que está nos Céus. 
(Mt 7,21)(Mt 7,21)

Vigiai e orai para não entrardes em Vigiai e orai para não entrardes em 
tentação.tentação.  (Mc 14, 28)(Mc 14, 28)

Todo aquele que ouve estas minhas Todo aquele que ouve estas minhas 
palavras e palavras e as põe em práticaas põe em prática, será como , será como 
um homem prudente que construiu sua um homem prudente que construiu sua 
casa sobre a rochacasa sobre a rocha. . (Mt 7,24)(Mt 7,24)



  

Evolução (salvação) é uma conquistaEvolução (salvação) é uma conquista ... ...

A cada um A cada um 
será dado será dado 
segundo segundo 

suas obrassuas obras..

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

A esperança ...A esperança ...

No mundo haveis No mundo haveis 
de ter tribulação. de ter tribulação. 
CoragemCoragem, pois Eu , pois Eu 
venci o mundo. venci o mundo. 

(Jo 16,33)(Jo 16,33)  

Aquele que Aquele que perseverarperseverar até o fim será  até o fim será 
salvosalvo......

(Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson)



  

A consolação ...A consolação ...

Vinde a mim todos Vinde a mim todos 
vós que estais vós que estais 
aflitos e aflitos e 
sobrecarregados, sobrecarregados, 
que eu que eu vos aliviareivos aliviarei. . 

(Mt. 11,28).(Mt. 11,28).  

Ajuda-teAjuda-te a ti mesmo,  a ti mesmo, 
que o céu te que o céu te 
ajudará. ajudará. 
(Mt 12,7-11)(Mt 12,7-11)Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 

Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  
(imagem da internet)



  
. (Imagem do filme The Passion of the Christ, de Mel Gibson)

O que fizemos de Jesus?O que fizemos de Jesus?



  

O que fazemos dos seus ensinamentos?O que fazemos dos seus ensinamentos?

Que farei então de Que farei então de 
Jesus, chamado o Jesus, chamado o 
Cristo? Cristo? 

Pilatos Pilatos 

(Mt. 27-22)(Mt. 27-22)  

(Vinha De luz -  Emmanuel)

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001



  

Como agimos?Como agimos?

(Emmanuel - Livro Vinha De luz - Chico Xavier)(Emmanuel - Livro Vinha De luz - Chico Xavier)

Muitos Muitos imitamimitam os  os beneficiários da Judéia:beneficiários da Judéia:

São cristãosSão cristãos  apenas no momento de  apenas no momento de pedir as pedir as 
bênçãosbênçãos, mas , mas fogemfogem do dever da  do dever da reforma íntimareforma íntima e  e 
da prática do amor ao próximo, da prática da da prática do amor ao próximo, da prática da 
caridade cristã.caridade cristã.  

Todos os dias são curados por Jesus, mas ao agir Todos os dias são curados por Jesus, mas ao agir 
equivocadamente, todos os dias o crucificam.equivocadamente, todos os dias o crucificam.

Grande parte procede à moda de Pilatos ...Grande parte procede à moda de Pilatos ...



  

Como agimos?Como agimos?

(Emmanuel - Livro Vinha De luz - Chico Xavier)

Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor 
que cura e protegeque cura e protege. . 

É indispensável É indispensável transformá-lo em padrão transformá-lo em padrão 
permanente de vidapermanente de vida, por exemplo e modelo , por exemplo e modelo 
de cada dia.de cada dia.

Essa ação é para agora.Essa ação é para agora.



  

        Se pudéssemos perguntar a Jesus:Se pudéssemos perguntar a Jesus:  

        Como e quando Ele gostaria que Como e quando Ele gostaria que 
fosse comemorado o seu fosse comemorado o seu 
nascimento?nascimento?

        O que Ele responderia?O que Ele responderia?  

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

(imagem da internet)



  

Será que é o Natal onde a figura Será que é o Natal onde a figura 
do Papai Noel sobrepuja do Papai Noel sobrepuja a do a do 
CristoCristo aos olhos dos nossos  aos olhos dos nossos 
filhos?filhos?

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481



  

          Será que é o Natal do comércio Será que é o Natal do comércio 
que se enfeita para atrair a freguesia que se enfeita para atrair a freguesia 
preocupada com os presentes a serem preocupada com os presentes a serem 
trocados, em comemoração ao dia trocados, em comemoração ao dia 
Daquele que Daquele que não se apegou aos não se apegou aos 
valores materiaisvalores materiais??

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481



  

          Será que é o Natal que Será que é o Natal que 
comemoramos no Dia 24 em uma comemoramos no Dia 24 em uma 
ceia recheada de pompa, de ceia recheada de pompa, de 
excessos, em nome Daquele que excessos, em nome Daquele que 
nasceu em posição tão humildenasceu em posição tão humilde? ...? ...

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481



  

          Ou seria este outro Natal?Ou seria este outro Natal?

          Onde ele nasce e não morre Onde ele nasce e não morre 
mais; onde o amor por Ele e em mais; onde o amor por Ele e em 
nome Dele não conhece data.nome Dele não conhece data.

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481



  

Natal onde a gula não exija tantos Natal onde a gula não exija tantos 
excessos com a justificativa excessos com a justificativa 
aparente de comemorar o aparente de comemorar o 
aniversário Daquele que tanto aniversário Daquele que tanto 
evidenciou evidenciou os valores espirituaisos valores espirituais..

NATAL com JESUSNATAL com JESUS

Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481Adaptação da Revista Internacional de Espiritismo -11.2001 – p.481



  

          Seria Seria o Natal diárioo Natal diário vivenciado por  vivenciado por 
pessoas como Madre Teresa de pessoas como Madre Teresa de 
Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, um Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, um 
Mahatma Ghandi, Chico Xavier e Mahatma Ghandi, Chico Xavier e 
tantos outros  ... tantos outros  ... 

NATAL com JESUSNATAL com JESUS
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          Seria Seria o Natal do Bom o Natal do Bom 
SamaritanoSamaritano que não possui  que não possui 
data; não determina condições; data; não determina condições; 
não escolhe pessoas, nada não escolhe pessoas, nada 
exige; nada impõe.exige; nada impõe.
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          Um Natal tão simples e tão Um Natal tão simples e tão 
amplo e profundo, onde haja amplo e profundo, onde haja 
tempo e lugar de vivermos com tempo e lugar de vivermos com 
Jesus durante Jesus durante todos os dias de todos os dias de 
nossa existêncianossa existência ... ...
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JESUS NASCEU? JESUS NASCEU? 
ONDE? QUANDO?ONDE? QUANDO?
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JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos a Perguntemos a Francisco de AssisFrancisco de Assis o que ele  o que ele 
sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos 
responderá:responderá:

- Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis - Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis 
entreguei minha bolsa, minhas roupas e até entreguei minha bolsa, minhas roupas e até 
meu nome para segui-lo incondicionalmente, meu nome para segui-lo incondicionalmente, 
pois sabia que somente ele é a fonte pois sabia que somente ele é a fonte 
inesgotável de amor.inesgotável de amor.



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos a Perguntemos a PedroPedro, sobre a natividade , sobre a natividade 
de Jesus e ele assim se pronunciará:de Jesus e ele assim se pronunciará:

- Jesus nasceu na noite em que o galo cantou - Jesus nasceu na noite em que o galo cantou 
pela terceira vez, no momento em que eu o pela terceira vez, no momento em que eu o 
havia negado. Foi nesse instante que havia negado. Foi nesse instante que 
acordou minha consciência para a verdadeira acordou minha consciência para a verdadeira 
vida. vida. 



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos a Perguntemos a Paulo de TarsoPaulo de Tarso, , 
quando se deu o nascimento de Jesus. quando se deu o nascimento de Jesus. 
Ele nos responderá:Ele nos responderá:



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

- Jesus nasceu na Estrada de Damasco - Jesus nasceu na Estrada de Damasco 
quando, envolvido por intensa luz que me quando, envolvido por intensa luz que me 
deixou cego, pude ver a figura nobre e deixou cego, pude ver a figura nobre e 
serena que me perguntava: Saulo, Saulo serena que me perguntava: Saulo, Saulo 
porque me persegue? E na cegueira porque me persegue? E na cegueira 
passei a enxergar um mundo novo passei a enxergar um mundo novo 
quando eu lhe disse: - Senhor, o que quando eu lhe disse: - Senhor, o que 
queres que eu faça?queres que eu faça? Paulo de TarsoPaulo de Tarso



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Interpelemos Interpelemos ToméTomé, o incrédulo, onde e , o incrédulo, onde e 
quando nasceu Jesus. Ele nos responderá:quando nasceu Jesus. Ele nos responderá:

- Jesus nasceu naquele dia inesquecível em - Jesus nasceu naquele dia inesquecível em 
que ele me pediu para tocar as suas chagas que ele me pediu para tocar as suas chagas 
e me foi dado testemunhar que a morte não e me foi dado testemunhar que a morte não 
tinha poder sobre o filho de Deus. Só então tinha poder sobre o filho de Deus. Só então 
compreendi o sentido de suas palavras: Eu compreendi o sentido de suas palavras: Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida.sou o caminho, a verdade e a vida.



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos a Perguntemos a João BatistaJoão Batista quando se  quando se 
deu o nascimento de Jesus. Ele nos deu o nascimento de Jesus. Ele nos 
responderá:responderá:

- Jesus nasceu no instante em que, chegando - Jesus nasceu no instante em que, chegando 
ao rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ao rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E 
ante a meiguice do seu olhar e a majestade ante a meiguice do seu olhar e a majestade 
da sua figura pude ouvir a mensagem do da sua figura pude ouvir a mensagem do 
Alto: "Este é o meu Filho Amado, no qual pus Alto: "Este é o meu Filho Amado, no qual pus 
a minha complacência”.a minha complacência”.



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Apelemos, para Apelemos, para DimasDimas, o bom ladrão: , o bom ladrão: 
Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos 
informará:informará:

Jesus nasceu no topo do Calvário, Jesus nasceu no topo do Calvário, 
precisamente quando a cegueira e a maldade precisamente quando a cegueira e a maldade 
humanas supunham aniquilá-lo para sempre; humanas supunham aniquilá-lo para sempre; 
dali ele me dirigiu um olhar repassado de dali ele me dirigiu um olhar repassado de 
piedade e de ternura, que me fez esquecer piedade e de ternura, que me fez esquecer 
todas as misérias deste mundo. todas as misérias deste mundo. 



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos a Perguntemos a Judas IscariotesJudas Iscariotes  
quando se deu nascimento de Jesus. Ele quando se deu nascimento de Jesus. Ele 
nos responderá:nos responderá:

- Jesus nasceu no instante em que eu - Jesus nasceu no instante em que eu 
assistia ao seu julgamento e a sua assistia ao seu julgamento e a sua 
condenação. Compreendi que Jesus condenação. Compreendi que Jesus 
estava acima de todos os tesouros estava acima de todos os tesouros 
terrenos.terrenos.



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Perguntemos, finalmente, a Perguntemos, finalmente, a Maria de Maria de 
NazaréNazaré onde e quando nasceu Jesus. E  onde e quando nasceu Jesus. E 
ela nos responderá:ela nos responderá:



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

      Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, 
que eram focos de luzes guiando os pastores que eram focos de luzes guiando os pastores 
e suas ovelhas ao berço de palha.    e suas ovelhas ao berço de palha.    

      Foi quando o segurei em meus braços pela Foi quando o segurei em meus braços pela 
primeira vez e senti se cumprir a promessa primeira vez e senti se cumprir a promessa 
de de um novo tempoum novo tempo através daquele Menino  através daquele Menino 
que Deus enviara ao mundo, que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos para ensinar aos 
homens a lei maior do amorhomens a lei maior do amor. . (Maria de Nazaré)(Maria de Nazaré)



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

          Se perguntarmos a tantos outros Se perguntarmos a tantos outros 

seguidores do Cristo, cada um dará o seguidores do Cristo, cada um dará o 

seu testemunho a respeito de quando seu testemunho a respeito de quando 

Ele nasceu.Ele nasceu.



  

JESUS NASCEU? ONDE? JESUS NASCEU? ONDE? 
QUANDO?QUANDO?

    E para nós, quando Jesus nasceu?  E para nós, quando Jesus nasceu?  

    E se descobrirmos que ele não nasceu?E se descobrirmos que ele não nasceu?    

Então, procuremos urgentemente fazer Então, procuremos urgentemente fazer 
com que ele nasça logo, porque, quando com que ele nasça logo, porque, quando 
isso acontecer, teremos isso acontecer, teremos finalmente finalmente 
entendido o Natal eentendido o Natal e verdadeiramente  verdadeiramente 
encontrado a luz.encontrado a luz.



  

“ “ VemVem ...  ... 

Segue-me ...”Segue-me ...”  

  Jesus CristoJesus Cristo

PARA QUE PARA QUE SEMPRESEMPRE SEJA NATAL ... SEJA NATAL ...

Imagem: Revista Internacional de Imagem: Revista Internacional de 
Espiritismo – 12.2001Espiritismo – 12.2001
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