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O Evangelho nos relata que, certa ocasião, o Se-
nhor encaminhava-se para a saída da cidade, acom-
panhado de uma multidão heterogênea: apóstolos e 
outros discípulos, homens, mulheres e crianças repre-
sentantes da significativa massa de sofredores que bus-
cavam conforto espiritual e cura para os seus males e 
enfermidades. Havia também ali membros do clero ju-
daico e os prepostos de César.

Caminhando entre todos, abençoando-os e aman-
do-os, irrestritamente, consta que Jesus endereçou aos 
discípulos a indagação:

“- O que diz o povo a respeito do Filho do Ho-
mem?”

Responderam-lhe:

“- Uns dizem que és Elias, ou João Batista, ou al-
gum dos profetas.”

O Mestre quedou-se em silêncio respeitoso e re-
flexivo, enquanto a multidão foi, lentamente, se afas-
tando, dispersando-se.

Viu-se, então, a sós com os membros do seu colé-
gio apostolar. Perguntou-lhes, incisivamente:

“- E vós, o que dizeis a meu respeito?”

Consta nas tradições do mundo espiritual que os 
apóstolos fecharam-se em silêncio, alguns até tomados 
de perplexidade. Neste breve momento, em que Jesus 
deu oportunidade aos seguidores fieis de olharem para 
dentro de si mesmos, Pedro, admiravelmente inspirado, 
tomou a dianteira, tocado de profunda emoção, respon-
dendo-lhe:

“Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus Vivo!”

São palavras que representam a síntese de todas 
as verdades que o mundo recebera até então.

Neste momento de reunião, estudo, aprendizado 
e busca para fazer o melhor em prol do movimento es-
pírita, perguntamos por nossa vez:

“- Quem é o Cristo para nós?”

O povo com suas mazelas e distrações escuta a 
palavra do Evangelho, mas movimentando-se daqui 
para ali, e de ali para acolá, faz ruídos não se detendo 
no essencial: “- Tu és o Cristo, Filho de Deus Vivo.”

Mas os seus obreiros, os humildes e dedicados 
servidores do Mestre Nazareno estão atentos. Sabem, 
no íntimo do Ser, quem é o seu Emissário e a quem 
devem servir e seguir, a despeito dos sacrifícios e dos 
obstáculos impostos no caminho.

QUEM DIZEM OS HOMENS SER EU?
(Marcos 8:27-29)
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Em época de surgimento dos falsos 
cristos e dos falsos profetas, o aprendiz e 
servidor do Evangelho deve se manter vi-
gilante, porque muitos surgirão afirmando:

“- Eu sou o Cristo, eu vi o Cristo, e en-
ganaram até os escolhidos.”

Seguir o Cristo é vivenciar a Lei do 
Amor, esta é a lição a qual devemos nos vin-
cular, sem temores, sem partidarismos, sem 
preferências de qualquer natureza.

“- Tu és o Cristo, Filho de Deus Vivo.”

Abençoado Simão Pedro que, mesmo 
passados tantos séculos nos faz avaliar o 
tamanho da nossa fé, o valor da nossa dedi-
cação e a amplitude da nossa capacidade de 
servi-Lo, em espírito e verdade.

Parabenizamos a todos por estes dias 
de congraçamento e rogamos ao Pai, em 
nome de Jesus, que os abençoe hoje e sem-
pre.

Com gratidão e amor, abraço-os que-
ridos irmãos e irmãs.

Francisco Spinelli.

Mensagem recebida no Encontro Na-
cional da Área do Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita,  do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, realizado em Porto Alegre, 
no dia 26 de abril de 2015, pela médium 
Marta Antunes de Moura.


