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RECADOS DA TERÇA-FEIRA 12/12/17 

Boa noite! A paz de Jesus em nossos corações. 

Dezembro mês de férias, de festas, de folga, de muito trabalho, de parar 

trabalhos... dezembro é um mês diferente em nossas vidas. Mas não 

deixemos de lembrar das necessidades deste nosso LBR neste mês que 

nos toma a atenção de forma especial. 

Vamos lembrar de trazer os itens essenciais, rotineiramente necessitados: 

café, óleo, leite e fraldas geriátricas tamanho grande. E o que mais 

pudermos, pois toda doação é bem-vinda! 

E este é um mês de muitas compras, então, continuemos com a doação 

dos cupons fiscais. Todos os cupons recebidos no comércio até 31/12/17 

poderão ser cadastrados em janeiro. Então, tragam aqui toda semana, 

mesmo que estejamos em férias, para poder cadastrá-los até dia 20 de 

janeiro. 

Nossa atividade do Centro Espírita às terças-feiras se encerrará dia 19/12 

e retornaremos em 06 de fevereiro de 2018.  

Como lembrei na semana passada, dezembro é um bom mês para se 

homenagear Jesus. O ser que é a razão de estarmos aqui. Lemos sobre 

suas lições deixadas para todos e, no entanto, cada religião no planeta 

interpretou-O de uma forma. E quase todas prometem a salvação àqueles 

que as seguirem. 

Mas, sabedor de que nos equivocaríamos, o Mestre nos prometeu enviar o 

Consolador e enviou o Espiritismo. Aprendemos muito com a Doutrina 

Espírita, que nos guia a vida, se assim permitimos. 

Então, vou ler um texto de nossa irmã espírita Vania Mugnato de 

Vasconcelos, um texto instigante e reflexivo chamado: 

Como Jesus salva, segundo o Espiritismo? Porque assim como as 

outras religiões prometem a salvação, o Espiritismo também nos salva.  

“Uma das maiores ressalvas de cristãos de outras denominações religiosas, 

contra o Espiritismo, que é também cristão, está no entendimento 

diferenciado da salvação. 
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“Há uma necessidade imensa não só de o espírita saber explicar o 

entendimento doutrinário, como dos irmãos de outras religiões 

compreenderem que não somos contra o que pensam, apenas seguimos 

uma ótica mais espiritual da mensagem de Jesus. 

“Para muitas religiões, basta aceitar a Jesus como único salvador e isso 

fatalmente acontecerá, a salvação não vem, segundo essas religiões, pelas 

obras, mas pela fé; as obras, nesse contexto, não são necessárias, mas 

podem ser resultantes. 

“O Espiritismo compreende de forma um pouco diferente. 

“Muitos espíritas esclarecem que salvamos a nós mesmos, porém falta uma 

maior explicação nessa afirmativa. Dizer que nos salvamos, parece 

significar aos olhos de outros religiosos, que nos abstemos de Jesus nesse 

processo, o que não é verdade de modo algum.  

“Em João cap. 10 versículo 9 (10:9), Jesus diz: “Eu sou a porta; se alguém 

entrar por mim, salvar-se-á…”.  

“Como entender essa afirmação? Que tudo o que ele ensinou é o caminho 

de salvação.  

“E o que ele ensinou, mencionado em Marcos capítulo 12 versículos 28 a 

31 (12:28-31), está resumido dessa forma: “amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmo”.  

“E como amamos ao próximo? Através da prática da caridade. 

“Em João 14:6, disse Jesus mais uma vez: “Eu sou o caminho, a verdade 

e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”.  

“Ora, o Cristo ensinou e praticou uma mensagem, por isso Ele é o caminho. 

Fazer o que Ele ensinou e exemplificou é, sem engano, o caminho da 

salvação, pois em texto algum ele disse: “basta ter fé e esperar e eu o 

salvarei, apesar dos seus pecados”.  

“Em Atos 16:30-31, Paulo e Silas são questionados sobre o que era 

necessário para a salvação. A resposta diz: “crê no Senhor Jesus Cristo e 

serás salvo, tu e a tua casa”. Exato! Se acreditarmos em Jesus, faremos o 

que Ele disse e exemplificou, portanto, amaremos a Deus, a nós mesmos 

e ao próximo, de forma ativa, amor que se chama caridade. 
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“Já em Tiago 2:14-26, há a mais transparente afirmação de que não basta 

a fé inativa em Jesus, para se salvar.  

“Diz Tiago que não haverá misericórdia para quem não teve misericórdia e 

pergunta: “… que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as 

obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem 

nus, e tiverem fome, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-

vos, e fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, 

que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta 

em si mesma”.   

“Eis por quais motivos Jesus salva, segundo o Espiritismo, através das 

obras individuais. Ele é o modelo de comportamento ideal, é a alma mais 

elevada e pura que já transitou por essas paragens, é o detentor da 

mensagem salvadora e qualquer um, ainda que não O conheça, pode 

praticar o que ensinou.  

“Desse modo será salvo, pois terá modificado sua má índole, corrigido suas 

imperfeições, praticado o amor a Deus, enquanto ama a si e ao próximo.  

“A partir das obras, ninguém se perderá e essa verdade é bem mais 

compatível com o infinito amor de Deus e com a assertiva cristã em João 

18:9 de que “nenhuma de minhas ovelhas se perderá”.  

“Diferentemente do que muitos pensam, sim, Jesus salva também no 

Espiritismo, com Sua mensagem e Seu exemplo esclarecedores, que nos 

dão a certeza de um caminho. Mensagem que se espalhou por todos os 

lugares, independente de religião, e ensina que nos salvaremos através do 

trabalho de amor na caridade.  

“Não se acomodem à fé inativa, pois ela os decepcionará profundamente 

quando a morte e o juízo vierem julgar sua consciência.  

“Pensem na falta de razoabilidade (sensatez) da proposta meramente 

salvacionista sem esforço! 

[...] 

“Jesus salva quando abandonamos o comodismo, quando deixamos para 

trás o que retém a alma no limbo da ambição, do poder, dos prazeres 

efêmeros (breves, passageiros). 
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“Jesus salva quando conseguimos realizar passo-a-passo a caridade que 

incentivou na Parábola do Bom Samaritano, usada como modelo de 

comportamento quando questionado em Lucas 10:25-37: “Mestre, que 

farei para herdar a vida eterna?“. Sua resposta foi: “ame  o próximo como 

a si mesmo”. E quem lhe questiona pergunta: “e quem é o meu próximo?”, 

ao que Jesus, responde: “todos o são”. 

“E todos podem ser instrumentos do nosso amor. 

“O espírita sabe que Jesus salva, mas sabe também que para ser salvo, 

precisa trabalhar, merecer, amar, realizar a caridade.  

“Nem o homem, imperfeito como é, premia quem nada fez por merecer. 

Somente o mérito do esforço no caminho do Cristo é que dá à fé o poder 

de concluir essa salvação. 

“Este é o modo COMO JESUS SALVA, segundo o Espiritismo.” 

Raciocinemos nossa fé! Pensemos mais em nossas atitudes! 

Excerto do texto de Vania Mugnato de Vasconcelos = 

https://www.kardecriopreto.com.br/como-jesus-salva-segundo-o-espiritismo/ 

Muito obrigada, fiquemos com Jesus e com nosso irmão Dr. Homero, que 

virá falar conosco. 

 

https://www.kardecriopreto.com.br/como-jesus-salva-segundo-o-espiritismo/

