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O Mestre faz alusão aos seus primeiros passos no meio das agitações do povo Hebreu, oprimido sob o
poder romano, porém manifesta suas idéias opostas a toda a revolta.
Duas correntes de opinião se formaram desde o princípio para com a minha pessoa: a dos que me exaltavam e a dos que
me combatiam. Pouco a pouco, o círculo dos que me conheciam e escutavam minha palavra, ia aumentando. Com isto
aumentavam as simpatias e a consideração, por um lado; os ciúmes, a inveja e a murmuração, por outro.
Minha obra era santa, pois era a obra do Pai, era de amor e não de ódios; podiam talvez os dominadores da Judéia
duvidar de meus propósitos, que algumas vezes chegaram a ter as aparências de um nacionalismo perigoso para o
dominador estrangeiro.
Mas, na realidade, minha alma era completamente alheia a todo o espírito de violência, a toda a idéia de revolta armada.
Minha idéia comportava um propósito, esse propósito era o bem e a finalidade era o Pai, fonte de todo o bem, aspiração
suprema do verdadeiro espírito de verdade, não Espírito de Verdade, como pretenderam personificá-lo depois; e ainda
quando a princípio, levado pelo espírito ardente do meu sentimentalismo avassalador, comprometi os elevados
propósitos de minha missão com manifestações abertamente hostis para com os opressores do povo, que gemia e
clamava a Deus por justiça, foi sempre o amor o móvel de minhas palavras e jamais houve, detrás delas, idéias de
sangue e de represálias.
Compreendiam meus verdadeiros propósitos os que me seguiam?
Sim, com certeza, pois eram desprotegidos do poder e da fortuna, gente simples, que via fechadas na Terra todas as vias
de suas aspirações e que se precipitavam ansiosos para os esplendores do porvir, cujas portas, em nome do Pai, eu lhes
abria de par em par. Mas, se compreendiam meus propósitos, longe estavam da elevação requerida por eles, porquanto
a ambição do bem, mais que o próprio bem, inspirava seus propósitos de seguirem-me, pois que buscavam grandeza
antes para si mesmos que para os fins que o Pai me enviara a propiciar sobre a Terra; buscavam para si o que deviam
buscar para os outros; suas aspirações eram grandes, porém essa grandeza não comportava a idéia do Pai, senão a dos
homens, e levava em si os germes de sua própria destruição, disto foi prova a desgraçada traição de meu querido Judas.
A traição de Judas filha foi dos ciúmes como já vos disse, de nenhum modo do amor ao dinheiro; esses ciúmes vieram
comprovar os germes de destruição que vos digo e que já outras vezes se demonstraram, dando motivos a pequenas
dissensões que chegaram a dividir entre si, ainda que por pouco tempo, a meus amantíssimos discípulos.
A compreensão, pois, dos que me ouviam e seguiam, pouco se elevava do nível geral do sentimento dos homens da
época, e é assim que o espírito de minha doutrina melhor frutificou depois de minha morte, com a qual, com já vos disse,
começou verdadeiramente o mais importante de minha obra, tanto pela influência que ela exerceu, quanto pela luz que
derramou sobre meu espírito e sobre os meus discípulos, que outros se sentiram desde esse momento. Filhos meus,
irmãos meus, admiremos e adoremos os desígnios de Deus, que de tudo e a todos os momentos fazem brotar o bem e o
amor, a harmonia e a luz, ainda quando tudo parece desfalecer e até a morte põe seu selo, aterrador para vossos olhos,
como que cortando toda a esperança e matando toda a fé; é então, quando tudo rejuvenesce e se renova no Pai e pelo
Pai, que é, finalmente, o princípio e o termo de todas as cousas.
Nada morre, irmãos meus, tudo ressurge dentre as mesmas aparências da morte, para a confirmação mais acabada da
vida e de seu aperfeiçoamento por sua aproximação paulatina para Deus. Para Deus, pois, elevem-se constantemente
vossos pensamentos e seja a oração, em todos os momentos, o laço que a Ele vos una; mas deve ser a oração tal como
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já vos disse: o que ama, já amando ora e o que ama sabe antes que tudo enxugar as lágrimas dos seres amados; estes
são vossos irmãos, os homens todos, todos os espíritos do Universo.

Esta mensagem é parte do livro Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo, da Grande Cruzada
do Esclarecimento. Conheça mais sobre o livro Vida de Jesus Ditada por Ele Mesmo.
Ditada pelo Espírito do Nosso Senhor Jesus, no ano de 1835, na cidade de Avinhão, antiga
cidade do sul da França, onde outrora residiam os papas franceses. Quando, no Gólgota se
ergueu a cruz supliciadora do divino enviado, completava-se a segunda revelação: estava
fundado o Cristianismo. A presente obra encerra a História e a Doutrina da maior figura
humana de todos os tempos, constituindo um tão grande tesouro de luzes espirituais, que
todos quantos tiveram a felicidade de estudá-la no recolhimento de seus lares, atestam o
excepcional progresso espiritual que sua leitura lhes trouxe. Este livro é no dizer de
Sebastião Caramuru, o tradutor da edição brasileira, “a mais bela manifestação do gênio
através da perfumada flor da mediunidade. Nenhuma outra se lhe aproxima. É ao mesmo
tempo um livro de história e um compêndio didático de espiritismo, ensina com segurança os
caminhos da espiritualidade e esclarece as páginas, até aqui nebulosas, da passagem de
Jesus homem pela face da Terra, onde viveu, amou e sofreu. Tudo o que andava oculto pelo
interesse dos homens ou por estes vinha sendo mal explicado, recebe do insigne autor um
poderoso jato de luz”.
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