Encontros
com Jesus
SIMÃO, O CIRENEU

RELATO BÍBLICO
- Mateus 27:32
E, quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem
constrangeram a levar a sua cruz.
- Marcos 15:21
E constrangeram um certo Simão, cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que
por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz.
- Lucas 23:26
Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do
campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la após Jesus.

CIRENE
•

Colônia agrícola da Grécia,
situada na costa líbia,
construída no ano 631 a.C. A
partir do ano 75 a.C. passou
a ser província romana.

•

Distante de Jerusalém 1.600
km.

OUTROS RELATOS
•

Simão viera de Cirene há poucos anos;

•

Homem do campo e do trabalho rude;

•

Não gostava de ajuntamentos e confusões;

•

Não queria envolvimento com autoridade, nem com a justiça, nem
com o exército.

•

Desconhecia o prisioneiro e os acontecimentos do momento.

•

O centurião percebendo que ele era forte, chamou-o com a mão e com
a voz.

(Personagens da Boa Nova. Página 53)

A PRÓPRIA CRUZ
•

Enquanto caminhava com a cruz, começou a pensar na sua vida:

•

A água era escassa no seu pequeno campo, os ratos tinham
danificado a plantação, o filho mais velho, Alexandre estava mal e ele
ainda tinha que providenciar o necessário para a páscoa;

•

A esposa estava sempre pronta a repreender e a se inflamar, já se
preparava para o que ia enfrentar

(Personagens da Boa Nova. Página 55)

TRANSFORMAÇÕES
•

Ao chegar em casa pôs a mão sobre o ombro da esposa que o recebeu de
forma pacífica;

•

Ao abraçar filho doente, horas depois a febre o deixou;

•

A casa respirava alegria, a esposa percebeu a mudança do marido;
***********

Quando, porém, alguém recebe o magnetismo do Amor, sem que o perceba,
vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. (Joanna de Ângelis. As leis morais da
vida.Pág. 230)

O magnetismo, [...] representa, frequentemente, um poderoso meio de ação,
porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente
para manter o funcionamento dos órgãos.” O Livro dos Espíritos – Questão
424

NOVOS RUMOS
•

Vendeu seu campo e foi para a capital do império com Mikal e os filhos;

•

Em sua família ocorreu uma profunda revolução espiritual, sua esposa e filhos se
tornaram cristãos pela palavra de um certo Paulo; *

•

A casa de Simão se tornou ponto de encontro dos novos adeptos;

•

Afirmava-se agradecido pelas bênçãos que passara a gozar e que ele reportava
exclusivamente à bondade do Mestre da Cruz;

•

Angariou notabilidade na comunidade cristã, embora não se considerasse verdadeiro
cristão;

•

Na primeira perseguição ele foi preso e numa noite foi pendurado a uma cruz. Teve o
corpo untado de betume e ardeu como um archote para iluminar os jardins do
imperador. (Personagens da Boa Nova. Página 57)

INSTADOS AO BEM
•

A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo, no entanto, o homem que o ajuda
não o faz por vontade própria e, sim, atendendo a requisição irresistível. E,
ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio
dever, porque a isso é constrangida. (Emmanuel. Pão Nosso. Cruz e Disciplina)

•

Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente
E reconhece o bem por divino troféu,
Que mesmo praticado involuntariamente
É uma força atraindo a intercessão do Céu!... (Maria Dolores. Traço do Cireneu)

LIÇÕES DO ENCONTRO
•

Todos encontraremos pelo caminho da aflição os cireneus em nome e
honra de Jesus. A nosso turno devemos tornar-nos novos homens de
Cirene a ajudar os que passam sobrecarregados aguardando, esperando
socorro. (Amélia Rodrigues. Quando voltar a primavera. Psicografia de Divaldo
Franco)

•

Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente
à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os
tramites da vida. (Emmanuel. O Consolador. Pergunta 316)

TESTEMUNHO
O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais
variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor,
colocam-te a cruz sobre o coração.
Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia, raros
te observarão o cansaço e a angústia e, não obstante a tua condição de
servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de
humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem.

Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo
trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames
profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste, junto
dele, na jornada redentora. (Emmanuel. Fonte Viva. 140 Após Jesus)
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