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“TENDE BOM ÂNIMO, EU VENCI O MUNDO” 
Jesus João (16:33) 

 
É necessário entender nessas palavras de Jesus o momento 

especial que o Mestre vivia como orientador na escola terrena, 

considerado pelos doutores da lei como uma ameaça viva, tudo faziam 

para aniquilar-lhe a penetração fantástica que exercia na condução das 

massas, subtraindo-lhes o poderio religioso que tinham conquistado ao 

peso de guerras e lutas de dissensões. 

 Entre os romanos, o Nazareno como Era chamado, constituía-se 

de vergonhoso afronte ao poderio de seus imperadores, Tido como 

insurreto criminoso a impor a rebeldia e a insubordinação. 

 Para outros não passaria ele de louco a impor-se como enviado de 

um Deus o qual não conheciam pela ignorância macabra a que se viam 

acolchetados. 

 No seio de seus próprios tutelados os quais escolhera para difundir 

seu evangelho de amor entre os homens receberia o cálice venenoso da 

negação e o ósculo criminoso da traição. 

 Mesmo assim vivendo esta dificuldade, no exemplo a que viera 

nos dar, Jesus virou a todos que tivessem bom ânimo. 

 Bom ânimo requer fortaleza íntima em não aumentar os 

problemas que nos são próprios e não se lamentar acreditando-se 

incapaz na tarefa a que se veio desempenhar neste mundo. 



 

CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR 
 

 

Mensagem psicografada pelo Médium Rinaldo De Santis em Reunião Pública,              
 

CE BENFEITOR – Rua Ercília, 252 – Camilópolis – S. André – SP - CEP 09230-570 

                                                                     M 00 09 08 ERNESTO 

 Bom ânimo significa pensamento retilíneo e positivo acreditando 

no bem que vira se instaurar ao nosso favor e a favor dos outros. 

 Jesus não nos falou para que vencêssemos no mundo, 

características daqueles que estão mais preocupados em conseguir 

facilidades e riquezas neste mundo, porém Jesus nos garantiu que Ele 

havia vencido o mundo com toda a sorte de mazelas, pois o Seu espírito 

havia vencido a barreira das necessidades humanas, e a Sua autoridade 

moral estaria patenteada para todo o sempre como santuário de luz à 

humanidade. 

 Portanto ao enfrentares a crise, no momento em que não te 

reconheças fortalecido a enfrentar esta ou aquela provação diante da 

perturbação que te espaventa a alma, recorda as palavras do Cristo e 

tende bom ânimo, lutando para vencer a maior batalha que enfrentas 

todos os instantes em ti mesmo, e conhecendo-te, pacificar-te-ás no 

perfeito conhecimento da continuidade da vida após a morte e 

compreenderás então a grandiosidade que a imortalidade te garante 

para que suportes, toleres e releves, pois assim, juntamente com o 

reflexo no espelho de tua mente, das palavras de Jesus, vencerás o 

mundo as seu lado 

Ernesto 


