
JESUS , O GOVERNADOR DA TERRA 

 Com que base alguns afirma ser Jesus governador da Terra? Encontramos isso 

na codificação espírita? 

 Essa afirmação é trazida pela DOUTRINA ESPÍRITA com base no fato de Jesus ser o 

MODELO MAIS PERFEITO que temos para nos guiarmos, segundo o "O LIVRO DOS 

ESPÍRITOS”, mas também, em todo o trabalho realizado por Jesus, junto aos nossos 

corações. Desde a antiguidade o MESTRE era AGUARDADO por vários povos, que traziam 

no seu íntimo a certeza de sua vinda material. Quando na Terra, os seus ensinamentos e 

exemplos foram e são insuperáveis para todos nós.  

 Alguns livros trazem esta informação de ser Jesus o governador da Terra: 

EMMANUEL no livro "A CAMINHO DA LUZ" e no livro "SENTINELAS DE LUZ"; ALLAN 

KARDEC na "GÊNESE", se refere à postura divina de Jesus como governador; PÚBLIO no 

livro "RELEMBRANDO A VERDADE"; IGNOTUS, JOANNA DE ÂNGELIS, AMÉLIA 

RODRIGUES e outros espíritos, através de DIVALDO PEREIRA FRANCO.  

 No livro "A caminho da luz", Emmanuel nos diz: "Ele é a luz do princípio, e nas suas 

mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte 

da vida para toda a humanidade terrestre." Também nos informa que Jesus organizou toda a 

formação do nosso planeta, desde o seu desprendimento da nebulosa solar. Ele e seus 

auxiliares organizaram as camadas geológicas, o princípio da vida vegetal, o 

desenvolvimento da vida animal, o desenvolvimento da própria espécie humana, e organiza 

todo o desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos que à Terra estão ligados. A partir 

dessas informações, podemos considerar Jesus como nosso Mestre e o nosso Governador. 

 Segundo o LIVRO DOS ESPÍRITOS, Jesus foi a ALMA MAIS PERFEITA a se 

reencarnar na Terra. Ele veio numa época conturbada, em que a Palestina estava sob 

domínio dos Romanos, e o povo esperava um salvador que viesse trazer a liberdade pela 

espada. Muito da popularidade de Jesus veio desta crença. Muitos seguidores (inclusive 

apóstolos) confundiram a mensagem de Jesus com a de um separatista. Cada encontro com 

os saduceus e fariseus eram momentos de tensão, que significariam vida ou morte para ele e 

para quem o seguisse.  



 Foi um ato de coragem e extremo amor vir pessoalmente deixar a mensagem, já que 

ele poderia ter enviado outros mestres, como já tinham vindo Krishna, Buda e Sócrates. Mas 

não só ele veio como se sujeitou às maiores humilhações e ao ódio de seu próprio povo (os 

outros não passaram por isso). 

 O PADRÃO VIBRATÓRIO de Jesus era tão elevado que foi preciso "DESACELERA-

LO" para que pudesse se compatibilizar com o nosso.  

 Em “A dimensão humana do Cristo” de Djalma Argollo: "Jesus era um espírito puro, 

encarnado com a missão de implantar uma sociedade justa e feliz, no lugar da sociedade 

pré-histórica, cujos estertores estamos presenciando. Mas ele não ganhou esta condição de 

pureza de forma gratuita. Como qualquer outro espírito passou por reencarnações sem conta, 

lutando, errando, sofrendo e se redimindo, num processo contínuo de evolução, muito antes 

que nosso planeta existisse. Está na posição atual por méritos próprios, sem qualquer 

privilégio, pois Deus, sendo absolutamente justo, não pode favorecer a quem quer que seja. 

Justiça significa igualdade de tratamento para todos, tanto nos direitos como nos deveres. 

Quando se trata de fazer de Jesus uma criatura especial, quer como Deus ou um espírito 

que nunca tenha passado pela encarnação, é sempre por uma razão inconsciente e inferior: 

não haver a necessidade de o ter como modelo. Afinal, se ele era Deus, ninguém pode tomá-

lo como padrão". 

 No 7º. Encontro espírita sobre Jesus: Jesus e os espíritos responsáveis pelo 

nosso Planeta atuam diretamente em nosso livre-arbítrio para que não aumentemos o 

caos a nível insuportável? Como fica este "controle"? Jesus é o GOVERNADOR 

ESPIRITUAL do nosso planeta, comandando aqui tanto os aspectos físicos, de 

ORGANIZAÇÃO PLANETÁRIA, quanto os destinos da humanidade terrestre. Jesus 

permanece a postos, REARRUMANDO AS SOCIEDADES, organizando as nações, fazendo 

o melhor. No entanto, o ESPÍRITO TEM O LIVRE-ARBÍTRIO para decidir as suas atitudes. E, 

para isso, existe, também, a Lei da Reencarnação, traçando o equilíbrio entre a liberdade 

individual e a necessidade de arcar com as conseqüências de suas próprias atitudes, e de 

corrigi-las. Dessa forma, a liberdade é respeitada, mas Jesus e os Espíritos que nos 

acompanham a todos, estão a postos para realizar todas as CORREÇÕES NECESSÁRIAS. 

DOUTRINA BÁSICA DE JESUS 



 

- Ensinou que os homens têm LIVRE ARBÍTRIO. Podem escolher entre o bem e o mal, 

mas se RESPONSABILIZAM pelas conseqüências de suas escolhas (cabendo-lhes o mérito 

final da felicidade ou desgraça que venham a usufruir).  

- As AÇÕES não se restringem às atuações EXTERNAS, mas também às INTERNAS. 

Emoções e sentimentos, impulsos e sentimentos são parte da aferição do que foi praticado 

na existência.  

- DEUS JULGA, não por um ou alguns dos atos do homem, mas pelo CONJUNTO deles, 

VALORIZANDO A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO que venham a imprimir em suas 

existências, mas a mudança moral deve ser SINCERA e ACOMPANHADA DE ATOS 

INTERNOS E EXTERNOS compatíveis com a nova postura.   

Livro Lírios de esperança - Os espíritas reencarnados carecem retificar, em muito, seus 

conceitos, sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa se insufla nas comunidades 

doutrinárias, cujo cerne é a idéia falsa do que seja ser espírita. Quase sempre, esse conceito 

exige espetáculos de grandeza moral inacessíveis à maioria esmagadora dos discípulos da 

doutrina. Para atender a essa expectativa estimulada através da cultura espírita, homens e 

mulheres adotam condutas pudicas e artificiais, quando o que mais necessitamos no 

momento é sinceridade no intuito de mostrarmo-nos como somos e humildade para iniciar 

um serviço autentico de renovação. O homem engana a si mesmo, e depois a morte o 

devolve a sua consciência.  

- O mérito das ações está na sinceridade de propósitos de quem age. Não ser criminoso é 

importante, mas é necessário não ter desejos ou pensamentos criminosos. Não se deve 

cometer adultério explicito, assim como não se deve fazê-lo em pensamento, nas fantasias 

eróticas habituais da inconseqüência humana. Em outras palavras, É PRECISO SER E NÃO 

PARECER SER virtuoso.  

- O amor é a solução aos problemas coletivos e individuais. É necessário AMAR A DEUS 

sobre todas as coisas e ao próximo, o que é, em substância, semelhante ao amor a Deus.  

 Segundo EMMANUEL e outros benfeitores espirituais, HÁ 5 BILHÕES DE ANOS 

atrás, JESUS com seus colaboradores, foi ENCARREGADO de DESENVOLVER A 

EVOLUÇÃO de uma PARTE DA EXPLOSÃO SOLAR que ele denominou planeta TERRA.  



 Na ERA QUATERNÁRIA, PEDIU A DEUS que ABENÇOASSE o seu TRABALHO e a 

Terra toda foi envolvida pelo gérmen da vida, pelos seres unicelulares, que ele desenvolveu 

CONSTRUINDO TODA A FLORA E FAUNA do planeta. Nesse processo, SURGIU O 

HOMEM, que recebeu, desde o início, a sua ajuda divina, para desenvolver-se cada vez 

mais, buscando a perfeição.  

 Trouxe HABITANTES DE OUTROS MUNDOS, principalmente do SISTEMA DE 

Cabra ou CAPELA, espíritos altamente DESENVOLVIDOS INTELECTUAL, 

TECNOLÓGICA E CIENTIFICAMENTE, SEM VALORES MORAIS DEFINIDOS, que 

HABITARAM O NOSSO PLANETA NAS ERAS PRIMITIVAS, ajudando a DESENVOLVER 

A CEREBRAÇÃO E O CORPO DOS TERRESTRES, corpos que eles habitaram durante 

alguns milênios, criando as grandes civilizações do passado, nas quais reaprenderam a viver 

com dignidade, resgatando o pretérito infeliz e habilitando-se a voltar para as plagas siderais.  

 JESUS, sempre esteve atento, manipulando as vidas, as sociedades, as nações, 

PROMOVENDO AS EXPERIÊNCIAS E MODIFICAÇÕES indispensáveis à EVOLUÇÃO 

MORAL, INTELECTUAL E ESPIRITUAL DOS HOMENS. Quando necessário, criou nações 

e povos, retirou homens de umas plagas para outras, ajuizando a vida segundo seus critérios 

divinos. Deixou uma parte física da Terra para ser descoberta no futuro, quando Ele deveria 

estabelecer as bases de uma nova era na história do pensamento.  

 As AMÉRICAS se tornaram os DEPÓSITOS DE ESPERANÇAS para o futuro, onde 

ele colocou POVOS ESPECIALIZADOS. Na AMÉRICA DO NORTE OS ANTIGOS 

ROMANOS, que estruturaram uma nação poderosa, BASEADA EMINENTEMENTE NO 

DIREITO, no respeito às leis.  

 Na PARTE DO SUL, ele criou um país continental, o BRASIL, em cuja intimidade fez 

nascer ESPÍRITOS DE VÁRIAS CULTURAS, de várias nações, construindo uma NAÇÃO 

HETEROGÊNEA, FORTALECIDA NA PAZ E NA SIMPLICIDADE pelos benfeitores 

espirituais e divinos, que aguardavam o momento para ESTABELECER A VERDADEIRA 

MISSÃO do Brasil: Coração do Mundo, PÁTRIA DO EVANGELHO. A nação brasileira, rica 

em valores naturais, SERÁ O CELEIRO DE RECURSOS para os povos mais pobres do 

planeta e já é um celeiro imenso de riquezas espirituais.  



 No momento certo, JESUS transferiu a DOUTRINA ESPÍRITA NASCENTE, 

constituída na França, para as terras do BRASIL, construindo aqui o celeiro de riquezas 

espirituais para a Terra. Somos o PAÍS QUE MAIS DESENVOLVEU A FILOSOFIA 

ESPÍRITA, filosofia que respeita todas as experiências terrestres, AJUDANDO AS 

CRIATURAS A COMPREENDER O VERDADEIRO SENTIDO DA VIDA. Ele envolve a terra 

brasileira nas suas bênçãos, para que ela cumpra seus objetivos e as suas metas, assim 

como nos mais variados períodos da história envolveu nações e povos para que cumprissem 

os seus objetivos. Hoje, o Brasil é o grande exportador do cristianismo, nas suas teses 

abençoadas, que valorizam a Terra, as nações, todos os povos e todos os seres.  

CRISTÃO: “Pai nosso que estais no céu...” 
DEUS: Sim? Estou aqui. 
CRISTÃO: Por favor, não me interrompa. Estou rezando! 
DEUS: Mas você me chamou! 
CRISTÃO: Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. “Pai nosso que estais no 
céu...” 
DEUS: Aí, você chamou de novo. 
CRISTÃO: Fiz o quê? 
DEUS: Me chamou. Você disse: Pai nosso que estais no céu. Estou aqui. Como é que posso 
ajudá-lo?  
CRISTÃO: Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. 
Sinto-me bem rezando assim. É como se fosse um dever. E não me sinto bem até cumpri-lo... 
DEUS: Mas como podes dizer Pai Nosso, sem lembrar que todos são seus irmãos? Como 
podes dizer que estais no céu, se você não sabe que o céu é a paz, que o céu é ter amor a 
todos? 
CRISTÃO: É, realmente. Ainda não havia pensado nisso. 
DEUS: Mas, prossiga sua oração. 
CRISTÃO: “Santificado seja o Vosso nome...” 
DEUS: Espere aí! O que você quer dizer com isso? 
CRISTÃO: Quero dizer... quer dizer, é... sei lá o que significa! Como é que vou saber? Faz 
parte da oração, só isso! 
DEUS: Santificado significa digno de respeito. Santo. Sagrado.  
CRISTÃO: Agora entendi. Mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra 
SANTIFICADO... "Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra 
como no céu..." 
DEUS: Está falando sério? 
CRISTÃO: Claro! Por que não? 
DEUS: E o que você faz para que isso aconteça?  
CRISTÃO: O que faço? Nada! É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o 
Senhor tivesse um controle de tudo o que acontecesse no céu e na terra também. 
DEUS: Tenho controle sobre você? 
CRISTÃO: Bem, eu freqüento a igreja! 



DEUS: Não foi isso que Eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos, a 
maneira com que você gasta o seu dinheiro, o muito tempo que você dá à televisão, as 
propagandas que você corre atrás, e o pouco tempo que você dedica a Mim?  
CRISTÃO: Por favor. Pare de me criticar! 
DEUS: Desculpe. Pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se 
isso for acontecer tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade, o 
frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade.  
CRISTÃO: Está certo, tem razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de 
tudo: se manda chuva, peço sol; se manda o sol reclamo do calor; se manda frio, continuo 
reclamando; se estou doente peço saúde, mas não cuido dela, deixo de me alimentar ou 
como muito... 
DEUS: Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos Eu e você, mas olha, vamos ter 
vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa nova atitude sua.  
CRISTÃO: Olha Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito mais do 
que costuma ser. Vou continuar:"o pão nosso de cada dia, nos dai hoje..." 
DEUS: Pare aí! Você está me pedindo pão material? Não só de pão vive o homem, mas 
também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem 
conhecem pão. Pode pedir-me o que quiser, desde que me veja como um Pai amoroso! Eu 
estou interessado na próxima parte de sua oração. Continue!  
CRISTÃO: "Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido.”  
DEUS: E o seu irmão desprezado? 
CRISTÃO: Está vendo? Olhe Senhor, ele já me criticou várias vezes e não era verdade o que 
dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar.  
DEUS: Mas, e sua oração? O que quer dizer sua oração? Você me chamou, e Eu estou aqui. 
Quero que saias daqui transfigurado. Estou gostando de você ser honesto. Mas não é bom 
carregar o peso da ira dentro de você, não acha?  
CRISTÃO: Acho que iria me sentir melhor se me vingasse! 
DEUS: Não vai não! Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na 
tristeza que me causaria, pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. 
Basta você querer. 
CRISTÃO: Pode? Mas como? 
DEUS: Perdoe seu irmão, Eu perdoarei você e te aliviarei.  
CRISTÃO: Mas Senhor, eu não posso perdoá-lo. 
DEUS: Então não me peças perdão também! 
CRISTÃO: Mais uma vez o Senhor está certo! Mais do que quero vingar-me, quero a paz 
com o Senhor. Está bem, está bem, eu perdôo a todos, mas ajude-me Senhor. Mostre-me o 
caminho certo para mim e meus inimigos. 
DEUS: Isto que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você.E você como está se 
sentindo?  
CRISTÃO: Bem, muito bem mesmo! Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim! É 
tão bom falar com Deus. 
DEUS: Ainda não terminamos a oração. Prossiga... 
CRISTÃO: "E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal..."  
DEUS: Ótimo, vou fazer justamente isso, mas não se ponha em situações onde possa ser 
tentado. 
CRISTÃO: O que quer dizer com isso? 
DEUS: Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, 



intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho errado. 
Não use tudo isso como saída de emergência! 
CRISTÃO: Não estou entendendo! 
DEUS: Claro que entende! Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre 
para me pedir socorro.  
CRISTÃO: Puxa, como estou envergonhado! 
DEUS: Você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo, para mais uma vez 
vir fazer negócios comigo! 
CRISTÃO: Estou com muita vergonha, perdoe-me Senhor! 
DEUS: Claro que perdôo! Sempre perdôo a quem está disposto a perdoar também. Mas não 
esqueça:, quando me chamar, lembre-se de nossa conversa, medite cada palavra que fala! 
Termine sua oração. 
CRISTÃO: Terminar? Ah! Sim: "Amém!”  
DEUS: O que quer dizer amém? 
CRISTÃO: Não sei. É o final da oração. 
DEUS: Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo o que Eu quero, quando concorda 
com minha vontade, quando segue os meus mandamentos, porque AMÉM! Quer dizer: 
assim seja, concordo com tudo que orei.  
CRISTÃO: Senhor, obrigado por ensinar-me esta oração e agora obrigado por fazer-me 
entendê-la. 
DEUS: Eu amo cada um dos meus filhos, amo mais ainda aqueles que querem sair do erro, 
que querem ser livres do pecado. Eu te abençôo e fique com minha paz! 
CRISTÃO: Obrigado, Senhor! Estou muito feliz em saber que és meu amigo.     
 
 


