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Quando lembramos a vida do Cristo a partir do batismo no Jordão temos um primeiro fato:  esta 

vida é a encarnação do Ser Solar maior, Filho de Deus, em Jesus natânico. Deste fato vem a 

compreensão de que estes três anos servem como exemplo, passo a passo, para o caminho 

evolutivo da humanidade, desde este momento histórico. Cada passo, cada acontecimento 

aponta para este novo caminho. O passado, desde o começo da encarnação da Terra, desde o 

velho Saturno finaliza neste instante, e novas qualidades, novas metas de desenvolvimento são 

introduzidas na evolução da humanidade e do cosmo. Estas novidades são decisivas para os 

seres humanos, mas também para as hierarquias. Nada no caminho destes três anos é vivência 

individual, pessoal do Cristo. Tudo é exemplo para a caminhada rumo ao futuro da humanidade 

e das hierarquias. 

Com imensa devoção olhamos e lembramos cada dia destes três anos sem igual na evolução. 

Tudo é inédito e exemplar. 

A principal testemunha deste fato, deste começo, foi João Batista. Ele também foi o primeiro 

homem na Terra, Adão. Ele abriu o caminho da humanidade na Terra no passado, na velha 

Lemúria, e fecha este caminho no momento do batismo, reconhecendo o Deus Filho, Ser 

hierárquico maior. 

Um segundo acontecimento leva o Cristo para o deserto, onde enfrenta os seres adversos nas 

três tentações. Lúcifer e Arimã, atuando sozinhos cada um, mas também em conjunto. Marcos, 

o evangelista, relata a tentação no deserto de forma diferente dos outros evangelistas. Ele diz: 

“Cristo no deserto está com os animais. E quando os superou, os Anjos serviram a Ele... “. Ou 

com outras palavras: o confronto com os seres adversos, que no passado, determinaram a caída 

do homem sob a dominância da morte, tem como objetivo enfrentar conscientemente o Mal 

por excelência, sendo este o começo do novo caminho!!! 

Quem compreende isto, não se queixa mais que a humanidade como tal, a partir do começo do 

século vinte, precisa aprender enfrentar o Mal como tarefa inicial neste novo caminho. Superar 

o Mal que vive nas profundezas do corpo e da alma humana e o Mal que se expressa em forma 

coletiva no social.  

Jesus, o Cristo, anda nestes três anos este caminho da superação do mal sem cessar!!! Esta 

tarefa é agora também nosso novo caminho. E não há alternativa. A nossa liberdade é de querer 

andar o caminho da nova evolução do Eu ou não. É só isto! Uma imensa liberdade. Cada um 

decide se quer no futuro ser um Eu ou não. As condições deste caminho são absolutamente 

iguais para todos os seres humanos. Que justiça divina!! 

Os discípulos acompanham o Cristo neste caminho do grande exemplo, sem compreendê-lo 

profundamente. Além de Lázaro e Maria, é Maria Magdalena que é capaz de acompanhar o 

Cristo conscientemente nesta caminhada. A passagem do Cristo pela morte na cruz na colina de 

Golgatha é para ela a prova mais dolorosa e profunda. Aqui é forjada a confiança e fidelidade 

maior. É Magdalena que consegue no Domingo da Páscoa, além do evangelista João, dar o salto 

da consciência física ou da consciência do espaço, para o acordar no tempo ou no etérico, 

acordar para a nova clarividência consciente. 



Quando olhamos este evento no Domingo da Páscoa, encontramos Magdalena no túmulo vazio; 

ela imagina que o cadáver do Cristo foi levado pelos soldados romanos e então se dirige para 

fora do túmulo, onde encontra um homem que julga ser o jardineiro que cuida do lugar. 

Por que a imagem contada nos evangelhos nos remete a um homem que sabe cuidar do reino 

vegetal? Porque compreender como cuidar das plantas no plano físico é a porta da entrada para 

a percepção verdadeira da vida, para o plano etérico.  Ou com outras palavras, o evangelista nos 

leva para o início da saída da consciência física, espacial, para a percepção do plano etérico ou 

para tudo que se desenvolve no tempo. O plano etérico é o primeiro patamar suprassensível, o 

primeiro ambiente do mundo espiritual. Magdalena com isto ultrapassa o limiar entre o mundo 

físico e o mundo espiritual, acordando para a nova clarividência que se mostra como resultado 

de ter superado o mal em si mesmo; pelo menos numa primeira importante purificação da sua 

alma.  

Foi Magdalena que amou o Cristo desde seu primeiro encontro com Ele; precisava superar todo 

anseio luciférico de O desejar como homem e encontrar nele seu irmão maior; respeitando cada 

passo dele neste exigente e doloroso caminho até a colina de Golgatha. 

Neste Domingo da Páscoa ela recebe a benção de compreender o que é fraternidade no seu 

maior sentido, que a partir deste momento substitui a hereditariedade, o que significa poder 

humanizar as forças metabólicas ou as forças da nossa vontade. 

Em seguida, nos quarenta dias que seguem, também os outros discípulos, quando andam com 

o Cristo ressurreto, acordam para a nova clarividência, e o Cristo os ensina como acordar no 

tempo ou no mundo espiritual.  

Rudolf Steiner descreve esta vivência absolutamente sem igual no seu “Quinto Evangelho“ ou 

“Evangelho antroposófico “ como ele também o chama . 

Andar com o Cristo no etérico. Receber ensinamentos no etérico através do próprio Cristo que 

se uniu com Jesus natânico, o ser angelical no qual o Cristo tomou morada definitivamente e 

desta forma pôde andar com os discípulos; a partir do século vinte também com a humanidade: 

ensinando e orientando neste novo e único caminho da evolução.  

Esta caminhada inicial nesta nova forma espiritual que o Cristo abre em conjunto com os 

discípulos finaliza no dia de “Ascensão“: os evangelistas descrevem que o Cristo se eleva para as 

nuvens e desaparece nelas. Além de ter se tornado o espírito da Terra, o Cristo agora em forma 

totalmente nova se torna o Senhor do Éter, o Senhor da Vida, o Senhor do Tempo. 

Depois de deste primeiro Pentecostes a humanidade ainda levará dois mil anos para 

compreender que nossa consciência precisa se elevar também para “as nuvens “ , para além do 

limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual, para poder novamente encontrar o Cristo, 

andar com o Cristo , se aconselhar com o Cristo. 

Então olhamos esta imagem majestosa de Ascensão e compreendemos que é uma imagem guia 

para os dias de hoje. 

Não rejeitando o plano físico, não negando a encarnação, mas despertando no tempo, 

despertando no etérico que encontramos quando olhamos para o reino vegetal, para o céu azul, 

as nuvens e o movimento das águas; buscando na circunferência, no horizonte o semblante do 

Cristo, do nosso irmão maior, homem e Deus, imagem fiel de Deus e semelhante ao mesmo 

tempo .  



Isto significa acordar no etérico, acordar para tudo que é ritmo. Encontramos o Cristo no pulsar 

do nosso coração e na respiração. Este ritmo que misteriosamente nos carrega na encarnação 

inteira. Nosso Eu vive neste pulsar rítmico. Encontramos Jesus Cristo no pulsar dos dias, semanas 

e meses, no pulsar das estações do ano. Um pulsar que nos leva a adormecer e ser fecundados 

pelas hierarquias na primavera- verão e acordar e conscientizar a dádiva recebida no outono -

inverno. No pulsar do tempo no ser humano e no universo no pulsar das estações do ano, no 

pulsar da vida, na fonte da evolução, encontramos o Cristo!!! 

Cada novo dia, que o nascer do sol anuncia, une nós com a fonte da vida, com o Cristo, se assim 

quisermos. 

Cada vento, cada sopro que nos toca conta para nós como o Cristo e as hierarquias nos 

sustentam, se nós não escolhemos a morte, mas a vida. 

E na noite escura é a luz refletida das estrelas que sana nosso medo de viver na escuridão da 

matéria, da morte. São as estrelas com sua luz que não nos deixam esquecer a nossa imensa 

saudade da vida. Luz, vida e amor, a fonte da sustentação de TODOS.  Independente quais provas 

e mortes passageiros precisamos enfrentar.  

Esta saudade pela luz, vida e do amor, nos leva a viver em ativa contemplação e união com a 

fonte destas forças, com o Cristo.  

Que esta imagem de Ascensão nunca se apague diante de nossos olhos etéricos, que querem 

enxergar o Senhor da vida, o Senhor do tempo e do ritmo. 

Carma, nosso destino que se desenrola no tempo! Então compreendemos que o Cristo, o Senhor 

da vida e do tempo, é no mesmo instante também o Senhor do carma. Compreendendo isto, 

aprendemos em Ascensão que podemos confiar em nosso carma, porque confiamos em Cristo. 

É claro, que isto só fará sentido se formos os mais possíveis ativos, acordados e conscientes, 

desejando despertar na vida, no tempo. 

Passividade, medo, ódio e dúvidas do mundo espiritual nos levam diretamente aos braços da 

escuridão, para os braços dos seres adversos, para os braços da morte. 

Tentamos então despertar em consciência no pulsar da vida, no pulsar do tempo o mais possível, 

para poder aprender com o Cristo o que é Amor. 

 

Um abraço fraternal 

Evelyn, Joel, Leo e Maria Cecília 

 

 


