
As Cartas do Cristo 

Emmanuel traz-nos uma reflexão muito importante a 
respeito do tema. Esta tem como referência uma 
passagem de Paulo de Tarso em sua segunda epístola 
aos Coríntios, capítulo 3: 

“A excelência do ministério da nova aliança 

Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a 
nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de 
cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? 

Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações 
conhecida e lida por todos os homens, estando já 
manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso 
ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do 
Deus Vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de 
carne, isto é, nos corações.” (II Coríntios 3:1 a 3) 

Diz-nos Emmanuel: 

“É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um 
compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. 

As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua 
passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua 
mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de 
pedra, seja em documentos envelhecidos. 

Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. 

O Mestre como que fez questão de escrever sua 
doutrina aos homens, gravando-a no coração dos 
companheiros sinceros. Seu testamento espiritual 
constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram 

grafados por ele mesmo.” (1) 

Acrescenta: 

“Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a 
riqueza eterna de sua Mensagem. As letras e 
raciocínios, propriamente humanos, na maioria das 
vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista 
disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações 
que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe 
conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à 

Humanidade.” (1) 

Nessa passagem, o mentor de Chico Xavier refere-se aos 
ensinamentos transmitidos por Jesus, o Cristo, por 
ocasião de sua passagem entre nós há aproximadamente 
vinte séculos. 

Os apóstolos foram agraciados pelo Mestre com 
ensinamentos oferecidos tanto de forma verbal, como 
também pelo exemplo que transmitiu na vivência com 
cada um deles. Esta terá sido a forma mais intensa e 
importante no compartilhamento da mensagem que 
deveria ser guardada nos corações e oportunamente 
distribuída da maneira que melhor aprouvesse a cada um 
de seus sucessores na divulgação do Evangelho. 

Temos como referência dessa missão os Evangelhos – 
Mateus, Marcos, Lucas e João -, o livro Atos dos 
Apóstolos, bem como as cartas de Paulo de Tarso às 
Igrejas por ele visitadas ao longo de suas viagens, para 
divulgação dos ensinamentos de Jesus. 

Só mesmo um Ser tão especial é capaz de gravar sua 
mensagem de forma vívida no coração e na mente 
daqueles com quem conviveu e para toda a humanidade. 

Importante registrarmos que o Ser Crístico, que esteve 
entre nós na personalidade assumida como Jesus, está 
presente no Planeta em que vivemos desde muito antes, 

como está registrado no capítulo A Gênese Planetária (2), 
Ele é o responsável pela formação do orbe terrestre. 
Este, de acordo com a ciência, tem sua formação 
estimada em 4,6 bilhões de anos. 

Obs.: De acordo com a ciência, hoje, o Planeta tem 
aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A vida na Terra 
teria tido início há pelo menos 3,5 bilhões de anos. O 
surgimento dos primeiros hominídeos teria sido entre 13 
a 4 milhões de anos atrás. O Humano (Homo sapiens) 
teria surgido há cerca de 350 mil anos (há referências 
também de 200 mil anos) e teria adquirido o 
comportamento semelhante ao que observamos hoje há 
cerca de 50 mil anos (*) 

Antes mesmo da vinda do Cristo, na personalidade 
Jesus, houve vários Espíritos (encarnados ou instrutores 
espirituais) que acolheram como missão o divulgar os 
ensinamentos do nosso Mentor maior, identificado pelo 
evangelista João como “a luz verdadeira, que ilumina a 
todo o homem que vem ao mundo.” 

Importante trazer algumas particularidades que reforçarão 
nosso entendimento a respeito do “Legado de Jesus”. 
Para muitos de nós, ainda se faz necessário que os 
esclarecimentos sejam mais detidos nos acontecimentos, 
somos ainda “meninos espirituais” (3) como nos diz 
Emmanuel.  

O Ser Crístico, Espírito puro, que tomou a personalidade 
Jesus enquanto entre nós há dois mil anos, está 
conosco, como Mentor, Modelo e Guia espiritual (5), 
desde seu gerenciamento na formação do Planeta. 

Diante desse fato, poderemos inferir que, ao longo dos 
milênios da Humanidade Terrena, tudo o que nos foi 
oferecido como conhecimento esteve sob a gerência de 
um plano espiritual sob coordenação do Cristo (Jesus, 
como o conhecemos). Terão sido aqueles que tomaram 
para si a missão de divulgar os ensinamentos, ao longo 
desse tempo, intuídos por seus discípulos, ou 
representantes delegados, para abrir véus do 
conhecimento para o aprimoramento intelectual e moral 
da Humanidade terrena. 

Esclarecimentos dos Espíritos (4): 

626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e 
naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento 
dessas leis só por intuição os homens o tiveram? 

“Já não dissemos que elas estão escritas por toda 
parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que 
meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-
las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, 
que espalharam, prepararam o terreno para receber a 
semente. Estando as leis divinas escritas no livro da 
Natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que 
as quis procurar. Por isso é que os preceitos que 
consagram foram, desde todos os tempos, proclamados 
pelos homens de bem; e, também por isso é que 
elementos delas se encontram, se bem que incompletos 
ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de 
todos os povos saídos da barbárie.” 

Grande é nossa responsabilidade nesse caminhar 
espiritual. Somos coparticipantes nesse processo. Tão 
mais nos detivermos nesse comprometimento, mais 
próximos estaremos de nossa meta evolutiva. Não só 
como individualidade, como também, e mais importante, 
no processo evolutivo da Família Espiritual. 

Diz-nos Jesus (Mc 16:15): 

“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a 
criatura.” 

No momento em que Jesus instruiu os discípulos para 
essa missão, estava também instruindo a todos nós. 
Somos coparticipantes desse processo, como agentes 
cocriadores e propagadores da Boa Nova. Mensagens 
vivas em todo lugar e a todo o tempo. 



Para sermos agentes cocriadores e propagadores da Boa 
Nova, teremos de acolher os ensinamentos maiores em 
nossos corações tornando-os explícitos em nós através 
de nossas palavras, pensamentos e ações. Sendo 
exemplos vívidos do Evangelho, como aguarda-nos 
Jesus, o Cristo. 

Ele nos convida a todo o tempo a essa tarefa. No entanto, 
precisamos estar disponíveis para “ouvir” o que tem a nos 
dizer. 

O Evangelho é nossa Cartilha diária para o aprendizado e 
meditação profunda. 

A Lição da Semente 

Conta-nos Neio Lúcio, em uma das lições no livro Jesus 
no Lar, que Jesus em uma reunião com seus discípulos 
discorre sobre a dificuldade em se ver vencidas aflições 
da vida humana. Acompanhamos a todo o momento a 
ocorrência de guerras, injustiças, incompreensão, 
sofrimento. 

Mesmo nos Templos, Lar do Senhor, podemos observar 
a presença do orgulho, da vaidade, ódio, revolta. 

Ainda que desejemos ter o coração puro e limpo, há 
espinheiros e obstáculos outros que impedem que 
venhamos a alcançar uma condição favorável ao nosso 
desenvolvimento moral. 

Faz uma comparação do Reino de Deus a uma semente 
de trigo. Quando esta é lançada ao solo poderá sofrer o 
peso da terra e dos detritos que venham impedir que se 
desenvolva de imediato. No entanto, se vem a germinar, 
nada a impede de seguir o seu caminho natural. Não 
obstante o solo em que esteja seja escuro, seu impulso 
natural é buscar a luz. Independe das dificuldades que 
lhe surjam, “haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha 
sem cessar no próprio crescimento e, nessa ânsia de 

subir, frutifica para o bem de todos.”  (6) 

Quando somos tocados pela mensagem do Mestre, 
ainda que as dificuldades se apresentem, a dor venha a 
ser constante, a injustiça e o sofrimento estejam à nossa 
volta, experimentamos, antes de tudo, o impulso em 
direção à luz do amor, dos ensinamentos maiores, à 
presença do Mestre em nossas vidas. As seduções do 
mundo não têm ressonância em nosso Ser. 

O objetivo primordial é o encontro com o Ser Divino, fonte 
do Amor verdadeiro. 

De forma natural, em nosso caminhar distribuímos 
esperança e produzimos frutos benfazejos. A busca pelo 
contato com o Pai é constante. 

Ainda que estejamos conectados ao solo, há um impulso 
incontrolável em busca de nossa elevação. 

Em certo momento, Pedro indaga ao Mestre sobre 
aqueles que recebem a mensagem, conhecem os 
princípios da caridade e não os praticam. 

Jesus explica que esses são aquelas sementes que 
dormem, não obstante terem sido lançadas ao solo para 
germinarem. Têm guardados em si os ensinamentos, 
valiosos predicados do Céu, mas ainda inertes por algum 
tempo. 

No entanto, quando vierem as chuvas, os furacões que 
as revolvam, proporcionando novas posições no solo, 
germinarão. São as oportunidades para reformulação de 
valores, conceitos, renovadoras de experiências. 

Sejamos instrumentos amorosos compreendendo e 
auxiliando. 

(1) As Cartas do Cristo, Caminho, Verdade e Vida, 
Emmanuel, por Chico Xavier 

(2) A Caminho da Luz, Emmanuel, por Chico Xavier 
(3) Meninos espirituais, Caminho, Verdade e Vida, 

Emmanuel, por Chico Xavier 
(4) Questao 626, em o Livro dos Espíritos 
(5) Livro dos Espíritos, Questão 625 
(6) A Lição da semente, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Chico 

Xavier 
(7) Reflexões da Alma III, Elda Evelina, Bokess Editora 
(*)   – Goodman M, Tagle D, Fitch D, Bailey W, Czelusniak J, 

Koop B, Benson P, Slightom J (1990). «Primate 
evolution at the DNA level and a classification of 
hominoids». J Mol Evol. 30  
«Hominidae Classification». Animal Diversity Web @ 
UMich. Consultado em 25 de setembro de 2006. 

 

Áudio do Estudo em 

www.grupoirmaoestevao.org/all-resource-list/cartas-

do-cristo…nte-elda-evelina/

 

Oração de Francisco de Assis 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé; 
Onde houver erro, que eu leve a verdade; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, 
Fazei que eu procure mais consolar, que ser 
consolado; 
compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é 
perdoado, e é morrendo que se vive para a vida 
eterna. 

Estudo oferecido por 

Elda Evelina Vieira 

Reunião de 3 de maio de 2019 

GFEIE Grupo Fraternidade Espírita Irmão Estêvão 
Sede da Asa Norte 

SGAN 909 Módulo G - fundos 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Hominidae.html
http://www.grupoirmaoestevao.org/all-resource-list/cartas-do-cristo-licao-da-semente-elda-evelina/
http://www.grupoirmaoestevao.org/all-resource-list/cartas-do-cristo-licao-da-semente-elda-evelina/


Uma reflexão para nosso caminhar: 

“Semeadores e semeados 

Lembrando a Parábola do Semeador… 

Todos somos semeadores de sementes dos mais 
variados tipos. 

Podemos estar semeando alegria, fé, coragem, 
compreensão, tolerância, perdão; ou semeando 
sementes outras: dores, tristeza, incompreensão, 
raiva, rancor, medo.  

Também somos semeados todo o tempo. 

Quanto a sermos semeadores, precisamos estar 
atentos. Qual tipo de semente temos semeado 
pelos caminhos pelos quais transitamos durante 
nossas vidas – flores ou ervas daninhas; frutos 
agradáveis ao paladar ou de sabores amargos? 

Quanto a estarmos sendo semeados, qual o tipo de 
terreno que estamos oferecendo às sementes que 
nos são oferecidas pelos caminhos? 

Façamos uma reflexão profunda a respeito e 

façamos nossas escolhas.” (7) 
 

Outras reflexões 

A percepção que temos, quanto à nossa relação com 
Jesus, usualmente restringe-se ao período em que Ele 
vivenciou experiência terrena, há aproximadamente dois 
mil anos. 

As referências que temos com relação a período anterior 
são narrativas de profetas mencionando a vinda do 
Messias, no Velho Testamento. 

Importante lembrar registros no Evangelho de João, 
capítulo primeiro 

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus. 
Ele estava no princípio com Deus. 
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez. 
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.” (Jo 
1:1-4) 

Também as referências de Emmanuel, no livro A 
Caminho da Luz. 

Em o texto Cartas do Cristo (1), Emmanuel dos fala 

“É singular que o Mestre não haja legado ao mundo 
um compêndio de princípios escritos pelas próprias 
mãos. (...) 

O Mestre como que fez questão de escrever sua 
doutrina aos homens, gravando-a nos corações dos 
companheiros sinceros. Seu testamento espiritual 
constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram 
grafados por ele mesmo.” 

Tendo como referência palavras do apóstolo Paulo em 
sua segunda carta aos Coríntios: 

“A excelência do ministério da nova aliança 

Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos 
a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, 
de cartas de recomendação para vós outros, ou de 
vós? 

Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações 
conhecida e lida por todos os homens, estando já 
manifestos como carta de Cristo, produzida pelo 
nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo 
Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas 
em tábuas de carne, isto é, nos corações.” (II Co 3:1 a 
3) 

Diante desses registros, tanto do Evangelista João 
quanto de Emmanuel, constatamos a atuação do Cristo 
desde muito antes de assumir a personalidade Jesus há 
dois mil anos no nosso Orbe terreno. 

A ciência disponibiliza várias referências quanto à criação 
e evolução do Planeta Terra permitindo-nos conectar, 
diante dos registros acima relatados, a ações do Ser 
Crístico nesse processo. 

Ao longo de bilhões de anos – 4,6 como nos coloca a 
ciência – o Ser Crístico, Jesus, por certo deixou-nos 
inúmeras “Cartas” em vários “formatos” promovendo 
possibilidades para que tivéssemos vida no Planeta... 
“vida em abundância”. Encontramos em João 10:9-11 

“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-
á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. (...)  

Eu vim para que tenham vida, e a tenham em 
abundância. 

Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida 
pelas ovelhas. 

Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e 
das minhas sou conhecido. 

Assim como o Pai me conhece a mim, também eu 
conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.” 

Há várias formas de interpretarmos a ação do Ser 
Crístico em nossas vidas. Temos relacionado Suas 
palavras à experiência vivenciada durante sua estada 
terrena entre nós, não obstante no próprio Evangelho 
termos registros que nos levam a identificar Sua presença 
desde muito antes. 

Se buscarmos informações que a ciência oferece 
atualmente para nós, identificaremos, por exemplo, 
disponibilizações climáticas importantes para a nossa 
sobrevivência na Terra, não obstante intempéries de 
efeitos catastróficos, não fossem recursos de defesa que 
envolvem o orbe. Como também manifestações da 
Natureza que proporcionam suprimentos essenciais e 
indispensáveis à vida, como esta se apresenta. 

Aprender com o Mestre – Sobre o Amor, Vol.II, Elda 
Evelina, Bookess Editora 

 



“Sempre que em nossa mente surge certa influência, que, 
opondo-se ao nosso egoísmo, desperta em nós 
sentimentos de justiça, é Jesus que está em ação junto 
de nós; e como os dois discípulos de Emaús, nós não o 
reconhecemos. Toda a vez que uma voz interior nos 
advertir, tornando-nos capazes de atos de altruísmo, e de 
rasgos de bondade, é Jesus que, incógnito, opera em 
nossos corações a obra de nossa redenção; e nós, como 
Madalena, o procuramos sem saber onde Ele está. 
Quando, após lutas e porfias improfícuas, resolvemos, 
depois, inopinadamente, certos casos e problemas já 
considerados insolúveis, é Jesus que correu ao nosso 
apelo como outrora fez aos apóstolos pescadores que em 
vão lançavam suas redes ao mar. 

Quantas vezes se nos deparar, nesta sociedade 
madrasta, o humilde perseguido e espoliado, defendamo-
lo, porque esse humilde é Jesus Cristo disfarçado. 

Quando virmos o órfão abandonado, sem pão, sem 
família, sem lar, roto e faminto, amparemo-lo sem perda 
de tempo; esse órfão é Jesus Cristo, que assim, 
veladamente, nos procura. 

Quando ao nosso lado, se apresentar a velhice, trôpega e 
desalentada, sem arrimo nem esperança, cumpre acolhê-
la, cercando-a dos devidos cuidados; pois é o mesmo 
Jesus Cristo que assim, oculto, bate às nossas portas. 

Finalmente, a viúva necessitada, o enfermo, o 
encarcerado, o indigente, o sofredor, seja este ou seja 
aquele, é invariavelmente, a imagem viva de Jesus 
Cristo; a única digna do culto e da reverência dos 
verdadeiros cristãos, pois é aquela que envolve, sob 
aspectos vários, o ideal de amor que Jeus personifica. 

Não é, pois, figura, não é símbolo, não é alegoria: Jesus 
está em plena atividade junto de nós, já influindo 
internamente em nossas almas, já nos impressionando 
pelo exterior, através da imagem viva daqueles por quem 
morreu cravado no madeiro infamante.” 

 
Vinicius em o livro Nas Pegadas do Mestre, FEB 

 

 

 

 

Madre Teresa de Calcutá 

“Qual é o meu pensamento? Eu vejo Jesus em cada ser 
humano. Eu digo para mim mesma: este é Jesus com 
fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente. 
Este tem lepra ou gangrena; eu tenho que lavá-lo e cuidar 
dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus” 

 

Amor em ação  

“Se, às vezes, os nossos pobres morrem por privações, 
não quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que 
vocês e eu não lhes demos aquilo que deveríamos dar, 
não fomos para eles instrumentos de amor nas mãos de 
Deus, para oferecer-lhes pão, roupas etc. Não o 
reconhecemos, quando mais uma vez, Cristo veio a nós 
escondido sob as aparências de homem faminto, do 
homem solitário, da criança sem casa em busca de um 
refúgio. 

Deus se identificou com os famintos, os doentes, os nus, 
os sem-teto. A fome não é somente fome de comida, mas 
também fome de amor, de cuidados, de significar algo 
para alguém. A nudez não é só falta de roupa, mas 
necessidade daquela compaixão que tão poucos 
demonstram em relação aos desconhecidos. A falta de 
um teto não é só a falta de um abrigo feito de pedras, 
mas não ter nada nem ninguém para poder considerar 
como seu.” 

Madre Tereza 

Cinco minutos com Deus e Madre Tereza de Calculá 


