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�Responderam: de César. Então, lhes disse: Dai, pois, a
César o que é de César e a Deus o que é de Deus.�

Mateus 22. 15-22
 Marcos 12. 13-17
 Lucas 20. 19-26
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Jesus era provocado de todas as formas pelos malfeitores do
Sinédrio. Eles sempre buscavam, incansáveis, a Sua queda...

Imperturbável, Jesus deixou para nós o exemplo de como agir-
mos quando pressionados, acusados, caluniados, perturbados
de todas as formas pelos que nos rodeiam... para com eles a Sua
sempre foi a postura da compreensão, da tolerância, da compai-
xão, da paciência...

Jamais absteve-se de recebê-los, mesmo sabendo de suas in-
tenções mais profundas; jamais reagiu com o mal, agredindo-os
ou produzindo qualquer vingança; jamais contemporizou com
os seus erros, orientando-os sempre à Luz dos Seus
ensinamentos; jamais reclamou, queixou-se ou lamuriou-se a
quem quer que seja desta perseguição sistemática que eles exer-
ciam; enfim, jamais deixou de oferecê-los, em todas as oportuni-
dades em que buscaram ridicularizá-lO, humilhá-lO e até mesmo
matá-lO, o Seu Amor em todas as formas de manifestação...

E nós? Diante deste Caminho ensinado e exemplificado por
Jesus, como agiremos perante as situações constrangedoras a que
somos chamados? Como enfrentaremos as adversidades da vida?
De que forma responderemos àqueles que nos fazem algum mal?
Qual remédio usaremos diante dos nossos caluniadores? Para
nós e para eles?

O remédio para a construção de nossa saúde física e espiritu-
al já foi receitado pelo Médico das Almas, servir-se dele ou con-
tinuar a se medicar por conta própria é livre escolha da consciên-
cia de cada um de nós.

Remédio Celeste
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�E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento
dos fariseus e dos saduceus.�

Mateus 16. 5-12
 Marcos 8. 14-21
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� Acautelai-vos do fermento dos fariseus. A advertência de Jesus
aos discípulos dizia respeito a forma de viver desta seita da épo-
ca. Dedicavam-se a religião, entregavam-se ao serviço da fé, cum-
priam com os seus deveres religiosos, mas...

Ainda hoje encontramos �fariseus� e �saduceus� nas mais di-
versas Doutrinas e Religiões, eles representam todos aqueles que
se dedicam a fôrma das mesmas sem se permitirem viver os Seus
sublimes ensinamentos, ou seja, a essência. Não colocam em prá-
tica aquilo que aprendem e conhecem, não buscam se melhorar
intimamente no seu dia-a-dia, bastavam-lhes tão somente o mo-
mento quando estavam na Sinagoga, antigamente, e nas Igrejas,
Centros, Templos e similares atualmente.

Fermentar é fazer crescer.

O fermento das fariseus é fazer crescer as aparências em tor-
no de nós em detrimento da vivência dentro de nós.

Eles esculpem os ensinamentos, Jesus pede que insculpamo-
os; num a transformação exterior, visível e fácil de ser alcançada,
no outro a orientação do Rabi para a transformação interior,
invisível e difícil de ser conquistada; um nos faz crescer materi-
almente, o outro espiritualmente...

Cônscios destas alternativas, qual fermento escolheremos para
o nosso crescimento?

Fermento Espiritual
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�Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para
que não entreis em tentação.�

Mateus 26. 36
 Marcos 14. 32

 Lucas 22. 39-41
 João 18.1
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Começaria em instantes o Seu doloroso calvário... A multidão
esfaimada de tumultos vulgares, os guardas sedentos em cum-
prir ordens abjetas, os sacerdotes alucinados em fruir o tolo
�ouro� das futilidades humanas... todos se reuniram para buscá-
lO e malsiná-lO profundamente, e desta vez prepararam-se para
que fosse a derradeira portando recursos ignóbeis.

O que devemos fazer nesses momentos de testemunhos? O
Mestre nos exemplifica com um ensinamento vivo, inesquecí-
vel... nos momentos mais terríveis, nas horas mais turbulentas,
nas dificuldades mais atrozes, a nossa deve ser a postura de nos
irmanarmos com o Alto através da oração, porquanto ela estabe-
lece um contato com os Bons Espíritos, nos iluminando, e nos
envolve em energias fortalecedoras, nos sustentando.

A Sua era a trajetória do Amor! Encarnação viva e atuante
deste sentimento que engloba todas as virtudes e valores, Jesus
após a oração aguardava como um cordeiro a infeliz multidão.

Quando Lhe interpelaram a Sua foi a resposta da Mansuetude,
da Brandura, da Paz, da Não-violência, nunca antes vista por
nenhum de nós; ausente a lamúria, a reclamação, a acusação, a
lamentação, sequer uma única queixa para com a multidão... Se-
cundava-O a virtude da Fé. Inata, esta confiança inabalável em
Deus, Lhe sustentava desde o princípio o estado íntimo para o
testemunho impostergável perante as dores acerbas e excruciantes
que Lhe estavam reservadas.

Fé, que nos conduz à confiança total e irrestrita em Deus, e
Oração, que estabelece um contato com os espíritos que nos
protegem, eis as duas ferramentas ensinadas e exemplificadas por
Jesus para bem enfrentarmos os nossos testemunhos.

Testemunhos
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�Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão
Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram,
mas meu Pai, que está nos céus.�

Mateus 16. 13-23
 Marcos 8. 27-33
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Após um breve período, semeando a Boa Nova pelas cidades,
eles retornaram para encontrar Jesus em Cesaréa de Filipe.

Durante uma caminhada o Mestre perguntou-lhes: � Quem

o povo diz que eu sou? Um dos discípulos respondeu um dos pro-
fetas antigos, outro João Batista que voltou, mas somente Pedro,
inspirado por um Espírito Superior, respondeu corretamente:
� Tu és o Cristo, o Messias que aguardávamos...

Mas este momento de iluminação foi breve, pois perplexo
com tudo que Jesus relatou que iria sofrer, Pedro roga ao Rabi
para se afastar do testemunho. Jesus o repreendeu, explicando
que agora quem o influenciava era um espírito inferior...

Dois momentos breves e duas influências tão distintas... aqui
um Espírito Superior, ali um espírito inferior... num a ilumina-
ção noutro a perturbação...

Assim somos nós, tais Pedro modernos nos permitimos osci-
lar entre a luz e a treva em questões de segundos, graças as nos-
sas fragilidades íntimas, aos nossos sentimentos inferiores. Ade-
mais, se Pedro, reunido com Jesus e os outros Apóstolos não
resistiu a uma influência espiritual malsã, imaginemos o que acon-
tece conosco, que O seguimos à nossa maneira...

Nos reformarmos intimamente, direcionando as nossas men-
tes para captarmos somente as influências espirituais que visem
a nossa elevação é uma tarefa que urge no calendário pessoal de
cada um de nós para que, o quanto antes, alcancemos a nossa
Iluminação.

Influência Espiritual
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�Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e
jejum.�

Mateus 17. 14-21
Marcos 9. 14-29
Lucas 9. 37-43
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� Senhor, tem compaixão de mim! Cura o meu filho! Ainda hoje
fazemos os mais variados apelos ao Divino Amigo. Aqui é a do-
ença que nos faz mal, ali é o sofrimento que nos assola, mais
adiante a perda de algo ou de alguém que nos desequilibra...
como ontem, com o pai aflito, Jesus nos socorre incansavelmen-
te...

Conforme narra o evangelista, bastou a Sua imposição de mãos
e o menino ficou curado; que forças imponderáveis eram capa-
zes de fruir de Jesus e realizar essas curas maravilhosas, nunca
antes vistas? O toque algumas vezes, a imposição de mãos em
outras, a fala ou simplesmente o Seu olhar naquelas e num ins-
tante a pessoa recebia o que tanto desejava do Rabi...

Ele disse aos Apóstolos, também eles realizariam essas bên-
çãos e muito mais, bastava e ainda basta para isto a transforma-
ção íntima... jejum e oração conforme Ele os orientou.

Jejuar aquilo que possa fazer mal ao corpo e ao espírito imor-
tal: os prazeres ilusórios, os comportamentos perturbadores, as
inclinações negativas, as reações malsãs, as coisas frívolas e fú-
teis, enfim, tudo aquilo que intoxique a nossa alma.

Orar para receber energias vitalizantes e estabelecer uma liga-
ção com os nossos Benfeitores Espirituais, profundamente inte-
ressados em nosso crescimento espiritual, tornando-se dócil às
suas inspirações e fortalecido perante as dificuldades deste mundo
em que vivemos.

Jejuar e orar... eis o roteiro para fruir por nós e em nós a
energia luminífera daquele Amor que Ele tanto irradiou.

Jejum e oração


