
JESUS VIVE!
Semana Santa 



ARTIGOS DE PAIVA NETTO: 
JESUS RESSUSCITOU, E NÓS, COM ELE ................................................................................................................................. 5

Jamais temer os desafios ............................................................................................................................................................. 6
Amparo espiritual .......................................................................................................................................................................... 6
Vida nova ........................................................................................................................................................................................ 7

O AMIGO QUE RETORNA ............................................................................................................................................................. 8
Tempo de Deus .............................................................................................................................................................................. 9
A Divina Referência ....................................................................................................................................................................... 10
Do gosto popular .......................................................................................................................................................................... 11
Simples de Coração e planejamento ......................................................................................................................................... 12
Boas Obras e o capital .................................................................................................................................................................. 12

MATÉRIAS DO PORTAL DA RELIGIÃO DE DEUS, DO CRISTO E DO ESPÍRITO SANTO: 
JESUS VIVE!  .................................................................................................................................................................................... 16
JESUS É O CRISTO ECUMÊNICO, O DIVINO ESTADISTA .................................................................................................... 23

ÍNDICE

2  |   Jesus Vive!



Ao Ressuscitar, Jesus venceu a morte e nos ensinou 
que é possível superar todos os impossíveis. Por isso, a 
Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo propaga 
que Jesus Vive!. Como esclarece seu presidente-pregador, 
José de Paiva Netto: “Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino 
Estadista, ressuscitou. E nós, com Ele, todas as vezes que 
integrados estamos no Seu pensamento de Amor, Justiça e 
Solidariedade”.

Da mesma forma como o Primogênito dos Mortos cumpriu a promessa 
da Ressurreição no Evangelho, Ele também afirmou que voltará com 
Poder e grande Glória, conforme registra o Apocalipse, 1:7 e 8.

Portanto, confira uma seleção preparada com artigos do 
presidente-pregador da Religião do Terceiro Milênio e outros conteúdos 
inspirados no Evangelho-Apocalipse do Divino Mestre, que tratam sobre 
a Ressurreição de Jesus e por que aguardamos a Sua Volta Triunfal.

INTRODUÇÃO
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ARTIGOS DE PAIVA NETTO
Presidente-Pregador da Religião de Deus,  

do Cristo e do Espírito Santo. 



Minhas Irmãs e meus Amigos, minhas Amigas 
e meus Irmãos, a Semana Santa nos convida 
a refletir sobre o significado da Ressurreição. 
Contém notável simbolismo, ainda que 
você literalmente nela não creia. Não há 
como negar-lhe o recado de renovação da 
Esperança, mesmo nas piores contingências 
humanas e sociais. Jesus, o Cristo Ecumênico, 
o Divino Estadista, ressuscitou, e nós, com Ele, 
todas as vezes que integrados estamos no Seu 
pensamento de Amor, Justiça e Solidariedade. 
Foi sepultado, contudo reapareceu à visão 
de todos, três dias depois. Cada um deles 
correspondendo a uma figura da Trindade 
Sagrada, dispostas na ordem inversa: o 
Espírito Santo, o Cristo e a explosão de luzes 
quando Ele ressurgiu em Deus, que é o Senhor 
da Vida, o Criador de todas as criaturas, o 
Supremo Arquiteto do Universo. 

JESUS RESSUSCITOU, 
E NÓS, COM ELE.

José de Paiva Netto, 
escritor, jornalista, 
radialista, 
compositor e poeta. 
É presidente-
pregador da 
Religião de Deus, 
do Cristo e do 
Espírito Santo.

Jo
ão

 P
re

da

Crédito: Carl Bloch (1834-1890)
A Ressurreição
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Ora, qualquer inspiração para uma existência feliz 
deveria ser, sem restrições sectárias, buscada no texto 
bíblico em sua parte divina: “O testemunho de Jesus é 
o espírito de profecia” (Apocalipse, 19:10). Os Profetas 
são, pelos milênios, guardiães desse testamento, da 
mensagem de paz, equilíbrio e confiança que Deus 
envia aos seres terrestres. Se, vates que são, corajosos 
não fossem, se não enfrentassem com audácia os 
tropeços, como hoje herdaríamos o testemunho 
do Cristo? E esse não principia, conforme pensam 
alguns, no Evangelho, segundo Mateus. Vem desde 
a Gênesis mosaica, porque tudo foi uma preparação, 
consoante preconizava o saudoso fundador da Legião 
da Boa Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-1979),  
para a Primeira Vinda do Provedor Celeste e o Seu 
Retorno Triunfal.

JAMAIS TEMER OS DESAFIOS
Quando da crucificação do Mestre, clamavam 
entristecidos, e mesmo assustados, os Seus 

seguidores: “Jesus morreu!”. No entanto, Ele 
ressuscitou. Por isso, jamais temamos coisa alguma, 
incluída a morte (sem que nunca a provoquemos), que 
é um fatalismo em toda existência material. Todavia, 
não nos esqueçamos de que a Vida é eterna. Não 
acabamos no túmulo ou servindo de pasto às aves de 
rapina. O corpo é somente a vestimenta da Alma. Daí 
a responsabilidade de cuidarmos bem dele.

AMPARO ESPIRITUAL 
Que sentimento profundo nos toma à simples 
rememoração da trajetória magnífica do Cristo 
de Deus, que baixou até nós para que tenhamos 
Espírito e Vida, de forma que a promessa que lemos 
no Profeta Joel, 2:28 e 29, seja sempre realizada: “E 
acontecerá depois que derramarei o meu Espírito 
sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens 
terão visões; até sobre os servos e sobre as servas 
derramarei o meu Espírito naqueles dias!”. 

JESUS RESSUSCITOU,  
E NÓS, COM ELE.
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E Jesus, na Boa Nova, segundo Marcos, 13:11, 
confirma: “Quando, pois, vos levarem e entregarem 
perante os tribunais, não vos preocupeis com o que 
havereis de dizer, mas aquilo que vos for concedido 
naquela hora, isso falai; porque não sois os que falais, 
porque o Espírito Santo falará por vós”. 

Em Seu Evangelho, segundo João, 11:25 e 26, o 
Cristo revela: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá; e todo o que 
vive e crê em mim não morrerá eternamente. Credes, 
porém, nisto que vos digo?”. 

Nós e tanta gente pelo mundo com lealdade 
proferimos: Sim, Jesus, cremos! Cremos! Cremos! 
E toda a nossa fortaleza está nessa inquebrantável 
convicção, porque Contigo aprendemos, nas 
anotações do Discípulo Amado, que Tu és a árvore; 
nós, apenas os ramos. Portanto, nada poderemos 

realizar sem aquele poder que do Pai Celestial 
desce sobre o Filho. E esse Filho, sabemos que és 
Tu, Aquele que manda a nós os Anjos Benfeitores, 
consoante revela Paulo Apóstolo na Epístola aos 
Hebreus, 1:14: “em favor daqueles que hão de herdar 
a salvação”. Esses Anjos são os nossos Amigos 
Espirituais, Almas Benditas, protetores, Espíritos 
de Deus, aqueles que também formam a gloriosa 
falange de Francisco de Assis, Patrono da LBV, que 
completa, em todo 1o de janeiro, mais um ano de 
profícua existência. 

VIDA NOVA 
Eis, pois, que todo dia é recomeço para os que não 
desprezam o tempo e permanecem na Fé Realizante, 
que inspira e promove as Boas Obras, destacadas 
por Jesus como incentivo para a vida, porquanto Ele 
próprio assevera: “Na vossa perseverança, salvareis 
as vossas almas” (Evangelho, segundo Lucas, 21:19).

JESUS RESSUSCITOU,  
E NÓS, COM ELE.
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Comentarei hoje com vocês sobre a volta de 
um Grande Amigo da Humanidade. É assunto 
que muita emoção traz às nossas Almas. 
Independentemente da linha de pensamento 
que qualquer um de nós adote, é unânime em 
nossos corações o anseio de ter por perto alguém 
que nos direcione por bons caminhos, nos 
exemplifique elevados caracteres de convivência 
espiritual, humana e social.

Observo no retorno de Jesus, o Cristo Ecumênico, 
o Divino Estadista, ao planeta Terra uma bem-
aventurança para todas as comunidades.

Em minhas palestras pelo rádio, pela televisão, 
pela imprensa e pela internet, tenho sempre 
procurado analisar esse Sublime Acontecimento. 
Em uma delas, no meu livro Apocalipse sem 
Medo (2000), ainda antes de ingressarmos no 
atual milênio, assim considerei:

O AMIGO  
QUE RETORNA

Crédito: William Hole (1846-1917)
Jesus aparece para os discípulos
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TEMPO DE DEUS
Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Vejam bem: 
ressuscitou! (Evangelho, consoante Lucas, 24:1 a 12):

“1 No primeiro dia da semana, as mulheres que 
tinham acompanhado Jesus desde a Galileia foram 
ao túmulo, de madrugada, levando os aromas que 
haviam preparado.
“2 E acharam a pedra removida do sepulcro;
“3 todavia, ao entrarem, não acharam o corpo de 
Jesus.
“4 Estando perplexas com o acontecimento, 
surgiram-lhes à frente dois Anjos com vestes 
resplandecentes.
“5 Tomadas pelo temor, baixaram os olhos para o 
chão. Eles então lhes falaram: Por que procurais 
entre os mortos Aquele que vive?
“6 Ele não está aqui. ! Lembrai-vos do que vos 
prometeu, quando ainda se encontrava na Galileia.
“7 Ele vos advertiu que o Filho de Deus seria 

entregue nas mãos de pecadores e, crucificado, 
ressuscitaria ao terceiro dia.
“8 Então, se recordaram das Suas palavras.
“9 Voltando do túmulo, anunciaram todos estes 
fatos aos onze e àqueles que ali estavam.
“10 Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe 
de Tiago. Também as demais que vieram com elas 

O AMIGO  
QUE RETORNA

Tela: James Tissot (1836-1902)
Título da obra: Maria Madalena e as mulheres santas no túmulo.
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confirmaram tais maravilhas aos Apóstolos.
“11 Esses relatos lhes pareciam como um delírio, e 
não deram fé ao testemunho delas.
“12 Pedro, contudo, levantou-se  

Dionísio Exíguo

Gregório XIII

* Dionísio Exíguo — Monge nascido no século 5 e estudioso de Matemática e Astronomia. Foi responsável por instituir o Anno 
Domini (A.D.), tendo como marco histórico o nascimento de Jesus Cristo na Terra. Esse novo referencial norteou o Papa Gregório XIII 
a compor o calendário gregoriano, utilizado até hoje em grande parte do mundo, em especial no Ocidente. Contudo, pesquisadores 
concluem que Dionísio, ao buscar nos textos sagrados o ano exato do nascimento do Divino Mestre na Terra, se equivocou.

e correu ao sepulcro. Lá chegando, 
nada mais viu além dos lençóis  
de linho. Retirou-se então para  
casa, maravilhado com o  
que ocorrera”.

A DIVINA REFERÊNCIA 
Jesus, ao terceiro dia, voltará. Mas 
no Tempo Dele, não conforme a 
contagem humana, que é cheia 
de equívocos. Que o diga Dionísio 
Exíguo* (470-544). Errou nos cálculos 
que foram usados por Gregório 
XIII (1502-1585), na sua reforma do 
calendário, em 1582. O Cristo não se pode valer de 
uma cronologia que já nasceu errada e que, ainda 

O AMIGO  
QUE RETORNA

Tela: Eugene Burnand (1850–1921)
Título da obra: Os discípulos Pedro e João correndo para o sepulcro na manhã da ressurreição.
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mais, não é utilizada por muitas das nações.

Digamos, para argumentar, que o Tempo, para 
análise dos assuntos proféticos, deveria ser 
contado desde que a Terra surgiu no Universo. 
A partir dessa marcação, encontraríamos a 
data correta para a época do Retorno de Jesus, 
posto que assim estaríamos de acordo com 
o Planejamento Divino, segundo o qual este 
planeta foi estruturado.

Acima de tudo, não podemos nos esquecer de 
que o Cristo retorna todos os dias nos corações 
de Boa Vontade, mesmo nos daqueles que 
não O louvam declaradamente, porque Ele é 
uma Sagrada Referência ao Bem, para o qual 
não devem existir fronteiras intransponíveis. É 
um fenômeno espiritual que se dá conosco, 
para o qual precisamos exercitar “olhos de ver 

e ouvidos de ouvir”, como aconselha o Celeste 
Professor nas mensagens às Sete Igrejas 
da Ásia, que hoje estão no mundo inteiro 
envolvendo a Política, a Ciência, a Filosofia, a 
Economia, a Religião, a Arte, o Esporte e assim 
por diante.

“Quem tem ouvidos de ouvir ouça o que o Espírito 
diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor, darei a comer 
dos frutos da Árvore da Vida Eterna que se encontra 
no paraíso de meu Deus” (Carta de Jesus à Igreja 
em Éfeso, Apocalipse, 2:7).

DO GOSTO POPULAR 
Muitas vezes, algumas palavras conseguem 
traduzir o ensinamento de monumentais obras 
no campo das letras. Isso sem desmerecer o 
árduo esforço de seus autores. Aliás, nenhum 
escritor ignora o poder da síntese. São do gosto 

O AMIGO  
QUE RETORNA
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popular os pequenos textos, as frases curtas. 
Basta observar o sucesso alcançado pelas redes 
sociais na internet.

Gostaria, então, de compartilhar com vocês breves 
reflexões minhas que a turma da Super Rede Boa 
Vontade de Comunicação tem destacado de meus 
livros e palestras no rádio e na TV.

SIMPLES DE CORAÇÃO  
E PLANEJAMENTO 
Esta foi extraída de As Profecias sem 
Mistério (1998): Os Simples são os que lutam 
por tornarem-se puros de coração. E assim 
devem ser, porque estes verão Deus face a face 
(Evangelho do Cristo, segundo Mateus, 5:8), 
como revela Jesus nas Bem-Aventuranças do Seu 
Sermão da Montanha, uma das mais importantes 
páginas da literatura espiritual planetária.

Minha confiança nas Profecias de 
Deus. Registrei-a em Jesus, o Profeta 
Divino (2011): Tudo o que foi anunciado 
por Deus será cumprido. Tudo! 
Entretanto, unicamente aqueles que se 
esforçam por ter “olhos de ver e ouvidos 
de ouvir” percebem essa perfeita 
atuação do Planejamento Celeste em plena marcha, 
que independe das decisões humanas favoráveis a 
ele ou não. Se semearmos, colheremos, portanto, o 
que houvermos plantado de bom ou de ruim.

BOAS OBRAS E O CAPITAL 
Em fevereiro de 2000, ao me dirigir aos educadores 
da rede de ensino da LBV, declarei: O Buda (563-
483 a.C.) afirmava serem as criaturas, assim como 
todas as coisas neste orbe, constituídas  
de uma única essência, diferindo-se  
apenas umas das outras segundo as formas que 

Buda

O AMIGO  
QUE RETORNA
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adquirem, em virtude das influências 
exercidas sobre elas. Consequentemente, 
no caso dos seres humanos, seus atos os 
caracterizam. Por isso, em sua grande 
jornada, o fundador do Budismo não 
se cansava de apontar as boas ações 
como um dos elevados caminhos para 
a iluminação: “Não façais pouco caso 
do mal, dizendo: ‘Ele não recairá sobre 
mim’. A água, embora caindo gota a gota, 
acaba por encher o vaso; o mal, embora 
praticado pouco a pouco, acaba por encher 
a Alma do transgressor”.

E aqui uma máxima a que gosto de recorrer: 
Mahatma Gandhi (1869-1948), numa frase 
lapidar, retratou a realidade: “O capital em si 
não é mau; o uso incorreto dele é que é ruim”.

Mahatma Gandhi

Paulo apóstolo

Exato! Por isso, é preciso compreender 
a amplitude da lição de Paulo 
Apóstolo, em sua Primeira Epístola 
a Timóteo, 6:10, ao considerar que “o 
dinheiro é raiz de todos os males”. 
Realmente! Mas, quando dele fazemos 
mau emprego. Um marcante exemplo 
de como aplicar bem as riquezas que 
Deus em nós deposita encontramos 
na Parábola do Bom Samaritano 
(Evangelho de Jesus, consoante Lucas, 
10:25 a 37). Exercer a Caridade material 
e espiritual é o melhor dos fundos de 
investimento. É o altruísmo iluminado 
pela generosidade e pela justiça, capaz 
de promover o progresso geral. Eis um 
dos temas que desenvolvo na obra O 
Capital de Deus.  

O AMIGO  
QUE RETORNA
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Saiba mais: www.paivanetto.com
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http://www.paivanetto.com


CONTEÚDOS DO  
PORTAL DA RELIGIÃO DO 

TERCEIRO MILÊNIO



Redação

Jesus, há mais de dois mil anos, esclarece e conforta a 
todos por meio de Seus ensinamentos de Amor, Justiça 
e Solidariedade. Em Sua Primeira Vinda Visível à Terra, 
trouxe também contribuições fundamentais para todas 
as áreas do saber humano e nos ensinou, a partir do 
Seu próprio exemplo de dedicação à Humanidade, 
como conduzirmos nossas vidas a fim de alcançar a tão 
almejada Paz.

Por ser Jesus universal, Seus ensinamentos elevam 
a qualidade da vida humana exponencialmente, 
independentemente da crença que possua o indivíduo. 
Daí a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo 

O proclamar como o Cristo Ecumênico, o Divino 
Estadista. O Presidente-Pregador da Religião do Terceiro 
Milênio, José de Paiva Netto afirma ser Jesus “uma 
generosa e atualíssima ideia em marcha que 
merece ser estudada e vivida por todas as Almas 
antissectárias, libertas de preconceitos e tabus”.

Confira a seguir alguns relatos registrados em Seu 
Evangelho-Apocalipse. E, a partir das valiosas lições 
do Celeste Amigo e de análises feitas pelo presidente-
pregador da Religião Divina, compreenda por que 
aguardamos com grande felicidade a promessa de Sua 
Volta Triunfal:

JESUS VIVE!
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A ENCARNAÇÃO DO VERBO
“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 
nada do que se fez foi feito sem Ele: Cristo Jesus!”

Evangelho, segundo João, 1:1 a 3

A PREDIÇÃO DO  
NASCIMENTO DE JESUS
“Então, o Anjo Gabriel disse-lhe: Maria, não 
temas; porque encontraste graça diante de 
Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a 
quem chamarás pelo nome de Jesus.”

Evangelho, segundo Lucas, 1:30 e 31

1

2

OS ANJOS E OS PASTORES 
“E, subitamente, apareceu com o Anjo uma multidão 
da Milícia Celeste, louvando a Deus e dizendo: ‘Glória 
a Deus nas Alturas, Paz na Terra aos Homens [às 
Mulheres, aos Jovens, às Crianças e aos Espíritos, 
Almas Benditas] da Boa Vontade de Deus’.”

Evangelho, segundo Lucas, 2:13 e 14
Crédito: James Tissot – A Adoração dos Magos

3
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O MENINO JESUS EM NAZARÉ
“Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de 
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre Ele.”

Evangelho, segundo Lucas, 2:40
Crédito: Friedrich Edler von Radler – Retrato de um 
menino

O TESTEMUNHO DE JOÃO
“Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus 
fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, 
creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os 
livros que seriam escritos.”

Evangelho, segundo João, 21:25

4

5

JESUS CONFORTA OS DISCÍPULOS
Mesmo sabendo tudo o que haveria de passar com a 
crucificação, Jesus consolava os discípulos e também a 
todos nós ao afirmar: “E, quando Eu for e vos preparar lugar, 
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde 
Eu estou, estejais vós também. Eu não vos deixarei órfãos e 
estarei convosco, todos os dias, até ao fim do mundo”.  

Evangelho, segundo João, 14:3 e 18

6
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A CRUCIFICAÇÃO
Ainda assim, a Humanidade O crucificou. Contudo, até no sofrimento, 
Ele nos ofertou mais uma valiosa lição: “Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem”. 

Evangelho, segundo Lucas, 23:34
Crédito: Carl Bloch – O Enterro de Cristo

A CRUZ E O REI 
“Quando O entronizaram na Cruz, Ele se tornou flagrantemente Rei. Já 
O era e assim então se constituiu, à vista de todos, acima dos olhos 
ainda embaçados da Humanidade. Pelo modelo de resistência à Dor 
moral e espiritual, de que foi e é paradigma, alçou-se como exemplo 
que todos devemos seguir.”

Paiva Netto, no livro  
, p. 239, versão ilustrada. 

7

A RESSURREIÇÃO DE JESUS.  
SEU APARECIMENTO ÀS MULHERES
Com a Sua Ressurreição, o Divino Mestre nos mostra que não há desafios que 
não possam ser superados. 

“Mas o Anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais; porque sei que 
buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha 
dito. Vinde ver onde Ele jazia.”

Evangelho, segundo Mateus, 28:5 e 6

8
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9 A VISÃO DE JESUS 
GLORIFICADO
E o Divino Ressuscitado 
continua a amparar a 
Humanidade ao entregar a 
João, o Evangelista-Profeta, por 
meio de um Anjo, o Apocalipse. 
E o discípulo, na ilha de 
Patmos, vê o Cristo Vivo, o 
verdadeiro autor do Apocalipse 
e o Único capaz de revelar as 
Profecias de Deus aos povos! 

Crédito: Sátyro Marques – A 
Visão do Trono de Deus

“Logo que O vi, caí a Seus 
pés como morto. Ele, porém, 
colocou sobre mim a Sua mão 
direita, dizendo: Não temas: 
Eu sou o Alfa e o Ômega, 
o Primeiro e o Último. Fui 
crucificado, mas eis-me aqui: 
estou vivo pelos séculos dos 
séculos, e tenho as chaves da 
morte e do inferno.”

Apocalipse, segundo João, 
1:17 e 18
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11 A CONCLUSÃO DO LIVRO
Com essas palavras, João encerra o Último Livro da Bíblia Sagrada: 
“Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho 
sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus!”.  

A BÊNÇÃO
“A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós para 
todo o sempre. Amém.”

 Apocalipse, 22:20 e 21
Crédito: Sátyro Marques – a bênção

AS ADMOESTAÇÕES E AS PROMESSAS FINAIS
Portanto, Jesus vive e anuncia a Sua Volta no Livro das Profecias 
Finais: “Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que 
tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras”. 

Apocalipse, segundo João, 22:12

A VOLTA DE JESUS SOBRE AS NUVENS  
VAI MUITO ALÉM DO SIGNIFICADO LITERAL
“‘Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos O contemplarão’ 
(Apocalipse, 1:7), isto é, vem elevar a Religião, a Ciência, a Política, 
a Filosofia, a Arte, a Economia, o Esporte e tudo mais a essa 
iluminação que desce do Alto, trazida por Ele na Volta magnífica, 
literal ou espiritualmente realizada”. 

Artigo A Volta Triunfal, do escritor Paiva Netto, na revista JESUS 
ESTÁ CHEGANDO!, ed. 124. 

10
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Compartilhe essa mensagem que nos inspira a buscar 
a transformação do mundo para melhor! 

12
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Compreenda a presença Luminosa Daquele 
que ainda vive entre nós

Equipe de Estudos Ecumênicos

Jesus, o Governante Sublime do planeta Terra, é muito mais 
que uma figura que deve ser respeitada no segmento religioso. 
Seus exemplos de Paz e Solidariedade Universal podem ser 
vivenciados em todas as áreas do saber humano e espiritual. 
A esse respeito, ensinou o presidente-pregador da Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Netto, já em 
1989, quando realizava a Proclamação do Cristo Estadista (em 
30 de dezembro): “Sendo Jesus o Divino Libertador, ipso facto, 
não pode ser sectarizado, portanto, nem prisioneiro dessa ou 
daquela convicção religiosa, por mais brilhante e respeitável que 
pareça. Ele é um extraordinário Ideal Celeste de Humanidade, 
Amor, Solidariedade e Justiça para todos os Seres Humanos e 
Espirituais deste planeta”. 

JESUS É O CRISTO 
ECUMÊNICO, O DIVINO 
ESTADISTA

Crédito: Carl Bloch (1834-1890)
Sermão da montanha de Jesus
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Quando permitirmos que Sua Divina Influência se 
faça presente em nossa casa, em nosso trabalho, 
na comunidade em que habitamos, somos capazes 
de alcançar o mundo melhor que tanto almejamos. 

Recorremos, portanto, aos Seus sublimes exemplos 
para que possamos renovar a esperança em um 
futuro de entendimento e paz.

A igualdade e a mútua colaboração entre os que 
a Humanidade classifica como “diferentes” foram 
ampliados de maneira incomensurável, graças ao 
exemplo extraordinário de Jesus. Foi por intermédio 
Dele que as mulheres se tornaram sujeitos sociais, que 
ganharam respeito e Alma, que foram reconhecidas 
como Filhas de Deus; outro nítido resultado de Sua 
influência magnífica, está no fato de os doentes 
passarem a receber amparo, pois a partir de seu 
exemplo de luta pelos que padecem dos males 
físicos surgiram, nos séculos seguintes, os primeiros 
hospitais, os primeiros ambientes onde a doença não 
era motivo de condenação e preconceito. 

Foi por causa do Mestre da Galileia que as crianças 
foram trazidas para o seio da família e que tantas 

JESUS É O CRISTO ECUMÊNICO, 
O DIVINO ESTADISTA

Tela: Carl Bloch (1834-1890)
Título da obra: O Cristo em Emáus.
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pessoas passaram a ser vistas lado a lado - mesmo 
apesar de a Humanidade as distanciar por inúmeras 
razões: classe social, origem étnica, etc. O Bom 
Samaritano, por exemplo, herói da história de 

Jesus, foi aplaudido por um Doutor da Lei. O Cristo, 
Ele mesmo, foi testado em variadas circunstâncias 
na Sua vocação ecumênica, sendo ridicularizado 
em Suas crenças, perseguido por oponentes 
cruéis... E em todas as ocasiões foi capaz de erguer 
os olhos aos Céus e, pelo exemplo de perseverança 
Infinita, nos educar o Espírito para agirmos como 
Irmãos. 

Em Seu Evangelho, nos convoca a compreendê-
Lo por Suas ações de Boa Vontade: “Se não faço 
as obras de meu Pai, não me acrediteis; mas, se as 
faço, e não me credes, crede pelo menos por causa 
das minhas obras; para que possais compreender 
que o Pai está em mim, e que Eu estou no Pai” (João, 
10: 36). Jesus nos ensinou a agir por Amor, sem 
esperar nada em troca; nos chamou ao melhor 
de nós mesmos pelo Bem de nossos semelhantes 
e, por tudo isso, o Cristo inaugurou na Terra o 
Ecumenismo, que deve ser compreendido, como 

JESUS É O CRISTO ECUMÊNICO, 
O DIVINO ESTADISTA

Tela: Carl Bloch (1834-1890)
Título da obra: Cura de um homem cego.
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sempre nos lembra o Irmão Paiva, “em seu sentido 
original: oikoumenikós — significa ‘de escopo ou 
aplicabilidade mundial; universal’”. 

Ecumenismo é ter tanta segurança de si que não 
haja necessidade de impor-se ao outro. É sentir-
se completo ao ser útil; encontrar sentido de viver 
em poder servir ao Bem comum; ter humildade tal 
para não querer existir sozinho, para não insistir 
numa visão solitária de qualquer saber. É ter essa 
coragem dos grandes, que aprendem até com seus 
mais ferrenhos opositores... É ter o espírito de justiça 
maior que o vício da vaidade e a sede de aprender 
bem mais prioritária que a de ganhar. É pensar 
com a Alma agigantada, ligada a Deus no Amor às 
Suas criaturas. É desejar mais a Paz de todos que 
a vitória de um. Assim é que devemos vivenciar o 
Ecumenismo. E justamente por ter vivido tudo isso, 
demonstrando-nos que é possível e não um sonho 
distante e intangível, que Jesus é o Cristo Ecumênico.

JESUS É O CRISTO ECUMÊNICO, 
O DIVINO ESTADISTA

Tela: Carl Bloch (1834-1890)
Título da obra: Cristo o Consolador.
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Seu caráter de Divino Estadista pode ser descrito 
para além da perspectiva histórica ou da 
política formal constituída na época. Diz Paiva 
Netto: “Jesus é, acima de tudo, uma generosa 
e atualíssima ideia em marcha que merece ser 
estudada e vivida por todas as Almas antissectárias, 
libertas de preconceitos e tabus, por conseguinte, 
dispostas a estudar e aprender, de mente e coração 
abertos, sem alimentar opiniões preconcebidas”.

Jesus conduziu multidões para vivenciarem a Paz; 
foi justo em Seus atos; ensinou-nos a cumprir as 
Leis e foi além, ao nos revelar as Leis Universais 
que regem o Universo; fortaleceu as famílias, 
núcleo da sociedade; aos poderosos do mundo, 
apresentou o Poder da generosidade de Deus; 
revelou-nos que autonomia e liberdade são 
conquistados primeiro dentro de nós mesmos e 
que, muitas vezes, as algemas somos nós quem 
condicionamos aos nossos destinos. O Cristo nos 

ensinou que ninguém pode ser feliz se tem ao 
seu lado alguém que sofre. Por isso, Ele governa, 
porque nos capacitou a alcançarmos a soberania 
em nossas decisões. Ainda que não tenhamos 
coragem de perceber a Sua Celeste influência, 
Ele nos conduz, à medida que permitimos, para a 
construção de um mundo mais justo, fraterno e de 
verdadeira dignidade. 

Sua Sublime Presença nos acompanha desde a 
fundação desta Humanidade por Ele próprio criada, 
conforme consta no relato de João, 1:1 a 3: “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 nada 
do que se fez foi feito sem Ele: Cristo Jesus”. Jamais 
fomos abandonados. Daí afirmarmos que Jesus 
é o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, pois ao 
nos fazer senhores de nós mesmos, governa este 
planeta e nos conduz à felicidade.

JESUS É O CRISTO ECUMÊNICO, 
O DIVINO ESTADISTA
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