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É objetivo do Curso de Aprendizes do Evangelho propiciar ao aluno uma visão geral do Velho Testamento, mas,
principalmente, o aprofundamento no estudo do Novo Testamento, dando enfoque especial aos ensinamentos
do Evangelho e das Epístolas, Segundo o Espiritismo.
Este trabalho tem como objetivo geral, levar o aluno a uma assimilação do conteúdo doutrinário. Para tanto,
buscou-se a fidelidade devida aos textos da Codificação, assim como, induzi-lo ao conhecimento de si mesmo,
de suas potencialidades e conseqüente modificação de sua conduta interior perante o mundo e a vida em
sociedade.
Quanto ao conteúdo programático, os cursos são constituídos de vinte e quatro lições, contendo a essência dos
Livros da Codificação, abordados de forma sucinta e didática.
Nossos livros consistem em textos base, explanados de forma clara e acessível, de forma a permitir ao aluno
uma visão metodológica do todo. Nesse aspecto caberá ao expositor desenvolver, completar, aprofundar esses
textos de forma precisa e objetiva.
Dessa maneira, a Educação Espírita, em consonância com o nosso tempo, sugerem uma Pedagogia Ativa, ou
seja, uma proposta de Educação projetada para o futuro; centrada no sujeito, na Vida.
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Apresentação
Em virtude da quantidade cada vez maior de alunos, interessados nas mensagens que consolam e esclarecem da
Doutrina do Cristianismo Redivivo, toma-se oportuno uma revisão dos textos didáticos, no sentido de adaptá-los
a uma pedagogia adequada aos novos tempos.
Se o objetivo da Educação é a libertação total dos educandos, o alcance deste fim deve levar em conta as
situações e o horizonte cultural dos mesmos.
Este trabalho tem como objetivo geral, levar o aluno a uma assimilação do conteúdo doutrinário. Para tanto,
buscou-se a fidelidade devida aos textos da Codificação, assim como, induzi-lo ao conhecimento de si mesmo, de
suas potencialidades e conseqüente modificação de sua conduta interior perante o mundo e a vida em
sociedade.
Quanto ao conteúdo programático, os cursos são constituídos de vinte e quatro lições, contendo a essência dos
Livros da Codificação, abordados de forma sucinta e didática.
Nossos livros consistem em textos base, explanados de forma clara c acessível, deforma a permitir ao aluno uma
visão metodológica do todo. Nesse aspecto caberá ao expositor desenvolver, completar, aprofundar esses textos
de forma precisa e objetiva.
Dessa maneira, a Educação Espírita, em consonância com o nosso tempo, sugerem uma Pedagogia Ativa, ou
seja, uma proposta de Educação projetada para o futuro; centrada no sujeito, na vida.
- O Livro dos Espíritos constitui a pedra fundamental da Doutrina Espírita, marco inicial da Codificação Espírita.
Com relação às demais obras de Allan Kardec, os livros seqüenciais partem da base filosófica deste:
- O Livro dos Médiuns: natural que sucedesse com o aprofundamento científico e metodológico dos fenômenos
espíritas. Encontra-se sua fonte no Livro II (Cap. VI até o final);
- O Evangelho Segundo o Espiritismo: decorrência do Livro IV em sua abordagem Doutrinária Moral;
- O Céu e o Inferno ou Justiça Divina Segundo o Espiritismo: decorre do Livro IV do Livro dos Espíritos.
- A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo: relaciona-se no Livro I (Cap. II, III e IV), ao Livro II
(Cap. IX, X e XI) e partes de capítulos do livro III.
“A educação é um conjunto de hábitos adquiridos“ (Livro dos Espíritos, pergunta 685a), onde não basta à
educação por si S6, mas sim, a concretização da educação espiritual pela conduta de cada um, ou seja, o
aprendizado e a pratica.
A Federação Espírita do Estado de Sao Paulo espera, portanto, que esta revisão possa cumprir com as finalidades
para as quais foi idealizada e, sobretudo corresponder aos desígnios da Espiritualidade, no sentido de ressaltar
sempre o caráter evangélico da Codificação à luz de princípios racionais, no ontem, no hoje e no amanhã.
Área de Ensino
Zulmira da Conceição Chaves Hassesian
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1ª. Aula - A Evolução Da Religiosidade Através Dos Tempos
Parte A – O Início
Quando observamos nosso mundo, ficamos admirados com toda a diversidade cultural e religiosa que
encontramos. Há uma multiplicidade de manifestações que estampam uma infinitude de tons e matizes, e
ressaltam a beleza do processo de evolução da religiosidade humana.
Sinos ainda podem ser ouvidos em Jerusalém, essa grande cidade que abrigou e ainda abriga diversas religi6es.
No extremo oriente, as vozes dos antigos sábios da China, da Índia, do Tibet ainda ecoam por aquelas nações. As
mensagens indeléveis do Buda, de Krishna, de Lao Tse, de Confúcio, compõem um verdadeiro acervo de
religiosidade e sabedoria.
As mensagens redentoras do Cristo dividiram a História, transformaram o mundo e originaram a maior religião
de nosso planeta. Compuseram, no entanto, por ora, não uma plena unidade, mas, diante da capacidade
humana de diversificar, de interpretar segundo seu grau de entendimento, deram origem a um sem número de
seitas, correntes, escolas, etc.
Naturalmente, tudo isso faz parte da evolução do Ser. Mas como tudo isso começou? Como e por que se
formaram as primeiras religiões? Que impulso é esse que faz com que todos os povos, todos os homens
busquem esse algo além de suas vidas materiais?
Façamos uma viagem no tempo e regressemos em momento anterior aos grandes profetas, anterior a todos os
sábios da antiguidade, anterior a todos os sinos e trombetas, anterior a todas as seitas, escolas, sistemas,
anterior a todas as civilizações que conhecemos.
Essa conquista - eis que o sentimento de religiosidade é uma aquisição do Espírito - iniciou-se nos primórdios da
evolução. Foi um longo trabalho no tempo para o despertar da consciência espiritual.
Somos o resultado do acumulo de experiências! Cada ser vive, vê o mundo e suas facetas de modo diverso,
segundo seu grau de evolução.
A diversidade das religiões obedece ao fato de que na evolução, cada um de nos desenvolveu sua
espiritualidade, também de modo diverso. Cada qual busca em si forças para viver, saúde, proteção; enfim,
busca a felicidade.
Na antiguidade mais remota, para os hominídeos, o céu era um ponto de interrogação, um mistério total. A
princípio o termo DEUS não significava o “Senhor da Natureza“, mas todo ser existente fora das condições de
humanidade.
Desprovido da capacidade de abstração, ou seja, de pensar sobre a vida teoricamente, conceitualmente, simples
e ignorante das leis que regiam o mundo, observa os fenômenos naturais com admiração, perplexidade e certa
idolatria.
O que representava para ele a ação furiosa de um vulcão em erupção, o ataque feroz de um animal selvagem?
Que força e poder detinha um raio, um trovão? Quais os mistérios encontrados nos rios e mares, de onde tirava
os meios de sobrevivência?
Estas e muitas outras questões instigavam este Ser, estimulando-o a observação dos motivos e meios pelos
quais estes fenômenos aconteciam. Adorou desde o principio, tudo o que transcendia e mostrava força e
poder.
Na sua trajetória evolutiva, desenvolveu primeiro a sensibilidade e a imaginação, depois a razão. Buscando o
significado essencial de adoração, podemos remeter-nos a questão 649 de “O Livro dos Espíritos:
P. Em que consiste a adoração? R. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração o homem aproxima d'Ele a
sua alma.
E a seguir, na questão 650:
P. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento?
R. Sentimento inato, como o da Divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante
daquele que o pode proteger.
Desse capitulo de “O Livro dos Espíritos“ - Lei de Adoração - podemos sintetizar que:
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 A adoração e a elevação do pensamento a Deus; é um sentimento inato, uma Lei Natural;
 Essa veneração leva o Homem a curvar-se diante d’Aquele que o pode proteger;
 O Homem primitivo venerava e idolatrava as forças da natureza, vistas como sobrenaturais e, portanto,
Divinas;
 Projetava no ser divinizado sua imagem e semelhança, dando-lhe atributos humanos;
 Em sua concepção primária, e por medo e imaginação, busca agradar a Divindade, para submetê-la aos
seus interesses, ofertando-lhe tudo o que concebe ser bom. É a barganha com o Divino. Nesse universo,
surgem os primeiros rudimentos do antropomorfismo. Antro: homem + morfhe: forma de = forma de
homem.
Imaginemos os homens pré-históricos, imaginemos a sua admiração e tentativa de compreender as forças
manifestas de um vulcão em erupção. Pensaria, talvez: “O Divino se movimenta... demonstra força e poderes,
sobrenaturais e implacáveis...”
O medo o leva a esconder-se. De longe observava e talvez pensasse: “Como acalmar esta fúria? Como fazê-la
minha aliada? Como aliciá-la a meu favor?“
Observando e analisando, deve ter concluído, no simplismo de sua interpretação: “A força manifesta-se através
de sons, cores, cheiros característicos, tem movimentos, ora calmos, ora rudes, demonstrando vontade e outros
atributos que denotam personalidade e individualização.“
Tudo muito semelhante ao que ele sabe de si mesmo. Como atrair essa força a favor dele mesmo? Deve ter
pensado: “Talvez se agradá-la, repetindo o modo como se manifesta, pintando-se com as cores que a
caracteriza, tudo em busca da intimidade e da amizade, cessem as forças destruidoras.“
Se uma parte da erupção, como uma rocha incandescente, ficava próxima de sua moradia, passava a divinizá-la
como parte do deus maior ou filho deste. Tratava-o com mimo e proteção, porque fazia o mesmo com os seus,
projetava, enfim, sua personalidade e Valores emocionais para a divindade e assim acreditava que com ela
estabelecia uma intimidade e parceria na vida.
Na busca de uma forma metódica de vislumbrar, de ver e abordar toda essa realidade acima exposta, podemos
encontrar vários sistemas.
Um deles é o “método cultural“ dos antropólogos ingleses. Este método, a propósito, foi abordado por
Herculano Pires em sua obra “O Espírito e o Tempo“. Lá, cita o autor:
“Para maior clareza do nosso estudo, servimo-nos do esquema que nos fornece o chamado “método cultural
dos antropólogos ingleses, aplicados por John Murphy, com pleno êxito, em seus estudos sobre as origens e a
história das religiões. “
A antropologia, como sabemos, é a ciência que analisa, física e culturalmente, o Homem em seu avanço através
dos tempos. E um estudo que assinala as variações, evoluções e o encadeamento entre cada uma das etapas
que se sucedem umas as outras. Aqui, por ora, importa-nos apenas o panorama do avanço espiritual do Ser.
O esquema apresentado por Herculano Pires na obra a pouco referida, segue a seguinte seqüência:
 Horizonte Tribal;
 Horizonte Agrícola;
 Horizonte Civilizado;
 Horizonte Profético, e
 Horizonte Espiritual (este último exigido agora pelo Espiritismo).
Vejamos, então, em rápida síntese, esses horizontes culturais:
1ª FASE: HORIZONTE TRIBAL
Esta fase caracteriza-se pelo mediunismo primitivo.
MEDIUNISMO - Palavra criada por EMMANUEL para designar a mediunidade natural. Engloba as práticas
mágicas ou religiosas baseadas nas manifestações dos Espíritos. São práticas empíricas da mediunidade. Possui
as seguintes fases sucessivas: primitivo, oracular e bíblico. Com o Espiritismo, transcende-se, e alcança-se a fase
positiva da mediunidade.
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Interpretavam-se, então, pela limitação intelectual, todas as coisas em termos exclusivamente humanos. Ao
exterior eram aplicadas as noções básicas que se possuía da natureza humana, dando esta forma aos elementos
naturais (Antropomorfismo).
Na questão 668 de “O Livros dos Espíritos, temos:
P. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do
mundo, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses?
R. Sem dúvida, porque os homens que chamavam deus a tudo que era sobre-humano, os Espíritos pareciam
deuses. “(grifo nosso)
Assim o Politeísmo se desenvolve em diferentes graus; simultâneos, mas não necessariamente sucessivos.
Vejamos algumas modalidades:
 Litolatria - adoração de pedras, mares, rios, montanhas e relevos;
 Fitolatria - adoração de plantas, árvore, flores e bosques;
 Zoolatria - adoração de animais;
 Mitologia - adoração de seres como características humanas mescladas com animais...
Deste modo, do mineral ao humano, os elementos de adoração se misturam.
2ª FASE: HORIZONTE AGRÍCOLA
Vislumbrando o horizonte agrícola, ou seja, o mundo das primeiras formas sedentárias de vida social - diz
Herculano Pires - vemos o animismo tribal desenvolver-se no plano da racionalização.
Outras características são: a domesticação de animais, a invenção e empregos de instrumentos, o aumento
demográfico. Nesta fase, funde-se a imaginação com a experiência, dando origem a Mitologia popular,
impregnada de magia. É o inicio das primeiras grandes civilizações.
3ª FASE: HORIZONTE CIVILIZADO
Nesta fase ocorre a formação dos estados Teológicos e do Mediunismo Oracular. Há o surgimento das classes
sacerdotais. E o período do “Homem-Divino“, do “Monarca-Deus“. Surgem também as primeiras filosofias
secretas. Na índia: a Vedanta, na Judéia: a Cabala, etc. Em muitos lugares, Religião e Estado apóiam-se na
manipulação do poder.
4ª FASE: HORIZONTE PROFÉTICO
É caracterizada pelo Mediunismo Bíblico dos Profetas (especialmente entre o povo hebreu). Surge nesta época o
que se denomina de “espírito civilizado“, caracterizado por três novas funções mentais:
a) a capacidade de formular conceitos abstratos;
b) a capacidade de formular juízos éticos, jurídicos e religiosos;
c) o poder de racionalização.
A individualização da idéia de Deus decorre da individualização humana.
5ª FASE: HORIZONTE ESPIRITUAL
Implantado por Jesus, é caracterizado pela mediunidade positiva. Aqui, ha a prevalência do mundo espiritual
sobre o mundo físico, pela comunicação dos Espíritos com os homens, pelas muitas moradas, pela pluralidade
das existências, pela Lei de Amor como a Lei Divina por excelência. Com Jesus, temos a libertação do
dogmatismo!
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente sobre os primeiros passos do ser humano em sua busca por Deus.

Parte B - A Religião Na Atualidade
Após termos vistos, em rápida análise, a evolução da espiritualidade através dos tempos, podemos perguntar: E
hoje? Por todo o mundo, como são as manifestações religiosas que podemos encontrar? Alcançaram elas um
patamar de transcendência, de abolição de exterioridades excessivas, e se voltaram à verdadeira
espiritualização? Bem sabemos que não.
Há que se ressaltar aqui, a propósito, que a classificação por fases (os horizontes) inicialmente apresentada, não
obedece a uma uniformidade se analisarmos a humanidade como um todo. Ou seja, são fases, estados de
consciência de um dado grupo social que não tem, necessariamente, relação com o período histórico.
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Com efeito, vemos que em nosso mundo atual, em pleno século XXI, ainda existem grupamentos humanos em
“estados tribais“, cultuando deuses antropomórficos, adorando animais, fazendo votos a seres mitológicos, etc.
Então, não existe uniformidade, e esses grupos diversos em nosso planeta convivem mais ou menos
pacificamente.
É da Lei Divina, devemos lembrar, que haja essa diversidade, pois é justamente quando ocorre o encontro entre
os diferentes que acontece a transferência de conhecimento daquele que sabe mais para aquele que sabe
menos. Ou seja, se não houvesse elementos diversos em sabedoria e moralidade, o avanço seria, de certa
forma, impossível, eis que não haveria os precursores, os renovadores, os missionários.
Este é, em essência, o papel dos missionários: inserir-se num meio que lhe é inferior em cultura, e injetar,
espalhar, difundir o conhecimento.
Nossa história é rica em missionários. Uns, verdadeiros gênios que dominavam as ciências, legaram-nos os mais
variados conhecimentos da matemática, da engenharia, da química, da medicina, da física, mais recentemente
da física quântica, etc.; outros, verdadeiros “gigantes“ espirituais, conduziram multidões a um novo caminho de
espiritualidade.
Em Jesus, o Cristo, o Mestre inesquecível, visualizamos o ápice, o cume, a excelsa Verdade, a Moral perfeita,
irretorquível, insofismável. Jesus, segundo palavras que encontramos em “O Evangelho Segundo o Espiritismo“,
“é o justo por excelência“.
Inconfundivelmente, sim, a Doutrina do Cristo, segundo ensinamento dos Espíritos Superiores, contém o mais
perfeito ensinamento moral que já houve na Terra.
Mas, ainda assim, o que muitos não fizeram com os ensinamentos de Jesus? Quantos não corromperam suas
lições para satisfazer interesses próprios? Quantos não rejeitaram suas sublimes palavras e, ainda hoje, parecem
querer cultuar “o Bezerro de Ouro“? Quantos não se dizem cristãos, mas quase não dão um passo para
exemplificar o Bem?
A lição de Jesus que ficou bem clara é que para a verdadeira adoração a Deus não ha a real necessidade de um
templo para se fazerem rituais, sacrifícios e oferendas.
O verdadeiro culto a Deus não depende de rituais externos, mas de renovação intima, de seguir uma vida com
retidão e observância as Suas Leis.
Assim, Jesus sempre ia as sinagogas para ensinar, não porque elas fossem sagradas, mas porque eram o local em
que as pessoas, pela tradição e costumes, iam para falar ou ouvir sobre a lei de Deus.
Mas Jesus não se limitava as sinagogas; muito pelo contrário, Jesus ensinava o tempo todo, em todos os lugares,
nas montanhas, nos campos, nas margens dos rios, nas casas em que visitava... em todos os lugares.
Esse é o grande exemplo para aqueles que transmitem o Evangelho: que não se limitem a local algum, mas
ensinem em todos os lugares em que se encontrem, não só pela palavra, mas principalmente pela conduta
correta, irrepreensível.
Vemos, assim, que Jesus transcendeu a todo o conceito pequeno, limitado, de templo e de local sagrado.
Transcendeu a todo conceito de dias especiais, e se empenhou em ensinar e demonstrar que para fazer o bem
não há dia certo: todos os dias são dias para fazer o bem! E, exatamente por isso, encontramos muitos relatos
bíblicos das curas que Jesus realizava aos sábados.
Mas, podemos perguntar uma vez mais, o que então impede o Ser de caminhar diretamente para alcançar sua
plenitude?
Sao os apegos a costumes e tradições antigas; às vezes, é o medo de dar “vôos“ mais altos, “vôos de
consciência“ e abandonar a suposta “segurança“ da antiga crença. Em uma palavra: por atavismos.
Atavismo, figuradamente falando, são manifestações baseadas em convicções que pertenciam aos homens
primitivos, já superadas há muito tempo; são “retornos“ a crenças, que não sobreviveriam a luz da razão, não
sobreviveriam, especialmente, a luz do Cristo.
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Mas, por esses atavismos, continuamos presos aos arcabouços religiosos de outros tempos. Quanto tempo
precisa o Ser na evolução, para chegar a esta constatação, compreendendo e aceitando estes enunciados?
Quanto tempo ainda será necessário para se romper com o culto exterior de adoração a Deus?
Apesar da evolução no campo do conhecimento, ainda muitos são vitimas de atavismo milenar. Uma força
irresistível ainda mantém muitos cativos ao passado, as lendas, as crendices, as superstições e aos mitos.
Inteligência x Moralidade
Em “O Livro dos Espíritos“, no capítulo que trata da Lei do Progresso, encontramos ensinamentos preciosos
sobre o progresso intelectual e moral do Espírito.
Vemos, ali, que é necessário haver progresso intelectual do Ser para ele se aperfeiçoar. Esse progresso de
inteligência é que lhe vai permitir a compreensão do Bem e do Mal, e, então, poder fazer escolhas, usar seu
livre-arbítrio.
Não vemos as crianças, por exemplo, apresentarem as mais ingênuas dificuldades em distinguir o certo do
errado? Isso demonstra claramente que temos que aprender, ganhar experiência, para podermos fazer boas
escolhas. Eis por que o Espiritismo convida-nos, constantemente, ao estudo.
E para que tenhamos novas percepções da realidade, para que possamos ver além do horizonte, possamos
compreender nossa realidade, a realidade do Espírito e de sua imortalidade. Precisamos então sempre
continuar estudando. Sempre! Quando, por exemplo, nosso estudo dirige-se as lições de Jesus, para bem
compreender suas mensagens precisamos fazer uma imersão nos fatos histéricos em que está inserido o
advento do Messias.
Nos ensinamentos de Jesus encontramos uma riqueza impar, única, de sabedoria e moralidade. Muitas vezes, no
entanto, deparamo-nos com algumas passagens do Evangelho em que o sentido nem sempre está muito claro.
Então, precisamos ler novamente, refletir, para chegar a uma conclusão.
Para isso, muitas vezes, é necessário um conhecimento dos costumes da época, das tradições, da organização
social daquele período, etc. Essa “jornada no conhecimento humano “é muita rica, é muito bela, é fascinante, e
pode nos levar a outros níveis de entendimento, nunca antes concebidos.
Conhecimento é felicidade! Aos espíritas, o convite de Kardec: “Amai-vos e instruí-vos“. Teremos, então, no
decorrer deste curso, a oportunidade única de adentrar a esse universo, ter a felicidade de poder estudar a
história do povo hebreu, estudar o cenário por qual percorreu Jesus, o Rabi da Galiléia, estudar o “palco “onde
suas palavras foram sublimemente pronunciadas para se imortalizarem no tempo.
Essa trilha despertara em nos o prazer pelo estudo e a verdadeira compreensão das lições inesquecíveis de
nosso Mestre, e nos impulsionara em direção ao Bem. Somos viajantes da eternidade, e dentro de nos reside à
consciência de que somos Seres Espirituais em ascensão, no roteiro da paz, da harmonia e da perfeição.
Sabemos que o progresso não vem pelo simples crer, mas acima de tudo pelo viver a nossa essência espiritual.
Romper com os atavismos milenares é a meta! Um futuro glorioso nos espera!...
QUESTÃO REFLEXIVA:
De que maneira a busca de um caminho de religiosidade, de espiritualização, pode conduzirmos à felicidade verdadeira?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Pires, José Herculano - O Espírito e o Tempo.
- Pires, José Herculano -Agonia das Religiões.

2ª Aula - Noções Gerais Sobre A Bíblia
Parte A - O Velho Testamento
A Bíblia é o livro considerado o mais importante dentre todos os que já foram escritos em todos os tempos e
lugares, o mais editado e já traduzido em mais de mil línguas e dialetos humanos, não havendo termos de
comparação entre ela e todos os outros livros.

FEESP - CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO – 1º. ANO

O termo Bíblia tem origem no grego “Biblos“, plural de “Biblion“, que significa livros.
Em “Visão Espírita da Bíblia“, Herculano Pires escreve: “A Bíblia (que o nome quer dizer simplesmente: O Livro) é
na verdade uma biblioteca, reunindo os livros diversos da religião hebraica.
Representa a codificação da primeira revelação do ciclo do Cristianismo. Livros escritos por vários autores estão
nela colecionados, em numero de 42. Foram todos escritos em hebraico e aramaico e traduzidos mais tarde para
o latim, por São Jerônimo, na conhecida Vulgata Latina, no século quinto da nossa era. As igrejas católicas e
protestantes reuniram a esse livro Os Evangelhos de Jesus, dando a estes o nome geral de “Novo Testamento“.
Até o alemão Johann Gutenberg inventar a tipografia (processo de impressão com caracteres móveis) - no
século XV - a Bíblia era um livro raro e extremamente caro, pois todas as cópias eram feitas artesanalmente,
manuscritas em material muitas vezes difícil de obter e manipular.
Os textos bíblicos foram escritos nos mais diversos materiais. Encontramos inscrições em pedra no Egito e na
Babilônia, datadas de 850 a.C., em argila e cerâmica, em madeira (utilizada durante muitos séculos pelos
gregos), em couro, em papiro, em velino (preparado a partir da pele de bezerros), em pergaminho (pele de
ovelhas ou cabras) e, mais recentemente, em papel, desde o comum até os extremamente delicados e finos,
com bordas douradas. Hoje já podemos ouvi-la em CD e ler seus belos textos em livros virtuais na Internet.
Foi somente no século 16 que o padre católico Martinho Lutero, fundador do Protestantismo, traduziu a Bíblia
para o alemão, deixando-o ao alcance das classes menos cultas. Posteriormente, as traduções para outras
línguas se popularizaram, o que universalizou seu conteúdo, permitindo a todos o acesso aos seus
ensinamentos.
Por causa das inúmeras traduções, da grande quantidade de símbolos, alegorias e sentidos ocultos, das
interpretações diferentes dos textos e ate mesmo das alterações propositais de palavras e trechos inteiros, há,
em muitos casos, distorções dos textos primitivos. Isso, no entanto, absolutamente, não invalida a Bíblia.
Em “A Gênese“, Cap. IV, ,item 6, Kardec escreve: “A Bíblia contém evidentemente fatos que a razão,
desenvolvida pela (ciência, não poderia aceitar hoje, e outros que parecem estranhos e inspiram aversão,
porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas, ao lado disso, haveria parcialidade em não se
reconhecer que ela contém grandes e belas coisas. A alegoria, nela, tem lugar considerável, e sob esse véu ela
esconde verdades sublimes que aparecem se se buscar a essência do pensamento, pois nesse caso o absurdo
desaparece
Em “O Livro dos Espíritos“, item 59, Kardec discorre sobre alguns pontos divergentes entre as afirmações bíblicas
e a Ciência, como as questões da Criação em seis dias, a existência de Adão como o primeiro homem, o dilúvio
universal, etc., e considera que as contradições entre ambas são mais aparentes do que verdadeiras, pois
decorrem da interpretação dada a elas por homens que tomam ao pé da letra o que tem sentido simbólico ou
alegórico. E Kardec questiona: “Devemos concluir, então, que a Bíblia eu erro? Não; mas que os homens se
enganaram na sua interpretação.”
Kardec mostra um enorme respeito e uma profunda compreensão quanto à importância e a beleza da Bíblia e
essa deve ser também a atitude dos espíritas perante ela: devemos conhecê-la e estudá-la como um valioso
patrimônio da Humanidade, um instrumento fundamental para trilharmos os caminhos espirituais a que
estamos destinados.
COMPOSIÇÃO DA BIBLIA
Em sua forma inicial, a Bíblia não tinha a disposição atual e para facilitar sua leitura e entendimento, em 1227
d.C., convencionou-se dividi-la em capítulos. A subdivisão em versículos se aconteceria em 155 1 d.C.
Foi também nesse período, durante o Concilio Ecumênico de Trento (1545-1563), na Itália, que se determinou
que a Bíblia, para os católicos, seria composta de 73 livros, divididos em duas panes: Antigo Testamento (46
livros) e Novo Testamento (27 livros).
Esse número varia um pouco, dependendo da religião cristã que a adota, pois algumas rejeitam alguns textos e
algumas os acrescentam ou os substituem.
Testamento significa “pacto“, “convênio“ ou “aliança“, e assim temos a Antiga Aliança ou Velho Testamento
(Deus e os Hebreus) e a Nova Aliança ou Novo Testamento (Jesus, os Hebreus e toda a Humanidade).
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Quanto ao assunto e a forma, seus textos podem ser divididos em três classes:
 Livros históricos;
 Livros doutrinais;
 Livros proféticos.
O Antigo Testamento (AT) é o conjunto dos livros escritos por inúmeros autores na Antiguidade: profetas,
escribas, sacerdotes, reis, que relataram os acontecimentos, os costumes, as leis, as regras de convivência social
e moral que regiam a vida dos povos da época.
Conta a história do povo de Israel, descrevendo a aliança feita por Deus com Abraão e seu povo, bem como as
condições e as leis dessa aliança.
Os livros que o compõem estão assim divididos:
 Livros históricos (21): Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, I Samuel, II
Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, I Macabeus, II
Macabeus. Cada um destes textos narra uma parte da história do povo hebreu;
 Livros doutrinais (7): Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, (Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico.
São escritos voltados a indicar a correta conduta moral para o Homem de bem;
 Livros proféticos - Muitos séculos antes de Jesus vir ao planeta, para aqui vieram profetas que
anunciaram grandes acontecimentos futuros; entre eles, alguns se destacaram pela importância e
abrangência de suas profecias:
 Profetas Maiores (6): Isaías (8 a.C.), Jeremias (7 a.C.), Lamentações de Jeremias (6 a.C.), Baruc, Ezequiel,
Daniel;
 Profetas Menores (12): Oséias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu,
Zacarias, Malaquias.
Os Cinco primeiros livros do Antigo Testamento (Genesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) formam o
que se denomina Pentateuco. Desde os antigos judeus e também entre os cristãos, considera-se que eles são de
autoria de Moisés, mas pode haver ali trechos e textos não escritos por ele, como a narração de sua própria
morte ou a continuação de certas genealogias envolvendo personagens que viveram depois dele.
O estudo do Antigo e do Novo Testamentos, considerando-se os contextos histórico e cultural do momento da
elaboração de cada um dos textos, permite-nos perceber a evolução histórica e moral da Humanidade, as razoes
dos acontecimentos e transformações que, progressivamente, conduzem-nos a caminhos espirituais cada vez
mais elevados.
Percebemos que homens primitivos, rudes, muito mais ligados as sensações materiais, que necessitavam de um
Deus agressivo e vingativo, com a vinda de Jesus, passam a conhecer um Deus amoroso e compassivo, e que o
Mestre não tinha vindo “destruir a Lei“, mas fazê-la cumprir, dando-lhe o seu verdadeiro sentido e preparando a
Humanidade para a plena vigência interior da Lei Divina.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Qual a importância do conhecimento do Antigo Testamento para nós, espírita?

Parte B - O Novo Testamento
O Novo Testamento (NT) é o conjunto dos textos escritos após a vida publica e a morte de Jesus. Expõe a
história da Nova Aliança, feita entre Jesus e os homens e as principais condições e leis dessa aliança.
Esses livros assim se dividem:
 Livros históricos (5): Mateus (Mt), Marcos (Mc), Lucas (Lc), João (Jo), Atos dos Apóstolos; “
 Livros doutrinais (21):
 Epístolas (cartas) de Paulo: Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, e Efésios, Filipenses, Colossenses, I e II
Tessalonicenses, I e II Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus;
Epístola de Tiago; I e II Epístolas de Pedro; I,II,III Epístolas de João; Epístola de Judas.
 Livro profético (1): Apocalipse de João.
Os manuscritos originais desses textos, assim como suas cópias feitas nos três primeiros séculos, desapareceram
totalmente, não somente porque o material usado (papiro, cerâmica) se deteriorava facilmente, mas também
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porque os perseguidores dos cristãos destruíam sistematicamente todos os escritos sagrados que lhes caiam nas
mãos.
Os cristãos, por sua vez, os escondiam para não serem destruídos. Muitos desses textos foram enterrados e
jamais recuperados; outros foram encontrados nas buscas arqueológicas mais recentes, como os riquíssimos
manuscritos do Mar Morto, deixados nas cavernas de Qumran pelos Essênios, após a destruição de Jerusalém, e
encontrados em 1947.
Apos essa descoberta, na Escola Bíblica de Jerusalém, teólogos e religiosos, de vários segmentos cristãos
reunidos, compilaram uma bíblia atualizada com as novas informações, cuja tradução foi denominada A Bíblia de
Jerusalém.
Os Evangelhos (Evangelho significa Boa Nova, livro portador da mensagem) nasceram do desejo dos fiéis de
possuírem, por escrito, a pregação dos Apóstolos, narrando à vida e a mensagem de amor de Jesus. A Igreja
Católica rejeitou inúmeros textos, por considerá-los de autenticidade duvidosa e aceitou como canônicos, isto é,
divinamente inspirados, apenas quatro Evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João.
Todos começaram a ser escritos muitos anos após a morte de Jesus, embora não se conheça as datas com
exatidão.
É interessante notar que os Evangelhos são sempre intitulados da seguinte forma: “Evangelho segundo Mateus“,
“Evangelho segundo João”, etc. É provável que nem todos os textos tenham sido escritos diretamente pelos
evangelistas, mas sim por outras pessoas que se baseavam em seus depoimentos e anotações, pois, a exceção
de Mateus e Lucas, os discípulos eram pessoas bastante simples do ponto de vista intelectual.
Por serem muito semelhantes entre si, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como
sinópticos. O Evangelho de João é considerado o mais espiritual de todos.
A influência dos ensinamentos evangélicos é sentida em todo o mundo, através de todos os tempos, trazendo o
código moral que permite a criatura sua renovação interior, pensando nosso caminho evolutivo de maior
serenidade, confiança, esperança, até a perfeição relativa e a felicidade para a qual fomos criados.
OS AUTORES DOS EVANGELHOS
EVANGELHO SEGUNDO MATEUS
Mateus - Também chamado Levi, era cobrador de impostos (publicano) em Cafarnaum. Seu Evangelho (O
primeiro do NT) foi escrito em aramaico, narra principalmente as pregações na Palestina e era destinado aos
judeus, para convencê-los de que Jesus era o Messias prometido ao povo hebreu. No seu Evangelho ha muitas
citações do Antigo Testamento.
EVANGELHO SEGUNDO MARCOS
Marcos - João Marcos, primo de Barnabé, discípulo de Pedro e seu companheiro nas pregações. Pedro falava
aramaico, e era traduzido para o grego, por Marcos. Considerado o “eco da voz de Pedro“. Esse aprendizado
deve ter influenciado os seus escritos. Ele também fez parte da primeira viagem de Paulo. Seu Evangelho (O
segundo do NT) foi escrito em grego e procura demonstrar com clareza que Jesus era, verdadeiramente, Filho de
Deus. Não era dirigido essencialmente aos judeus, mas aos cristãos da Igreja Romana convertidos do paganismo.
EVANGELHO SEGUNDO LUCAS
Lucas - Era médico, pagão, natural de Antioquia, bastante culto. Não conheceu Jesus em vida, mas converteu-se
ao Cristianismo graças à pregação de Paulo, seguindo-o em quase todas as suas viagens missionárias. Seus
textos foram elaborados a partir de sua convivência e de seu acesso pessoal aos apóstolos e a Maria, mãe de
Jesus.
Foi Lucas quem deu aos seguidores de Jesus o nome de cristãos. Além do seu Evangelho (O terceiro do NT),
atribui-se também a ele a autoria dos “Atos dos Apóstolos“. Seu Evangelho também foi escrito em grego e é
dirigido aos pagãos convertidos.
EVANGELHO SEGUNDO JOÃO
João - O quarto Evangelho do NT foi escrito por um discípulo direto de Jesus, um dos doze apóstolos: João,
conhecido como o Evangelista, testemunha de sua vida e de sua morte. Ele foi o único apostolo a estar com
Jesus na sua crucificação e foi a ele que o Mestre entregou Maria, sua mãe, para que ficasse sobre seus
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cuidados. João tornou-se, posteriormente, líder da comunidade crista de Jerusalém, ao lado de Tiago e Pedro.
Além do quarto Evangelho, é o autor do Apocalipse e de três Epistolas do NT.
ATOS DOS APÓSTOLOS
“Atos“ é o quinto livro do NT, escrito em grego. Lucas foi o autor de “Atos“, provavelmente entre 80 e 90 d.C., e
se apresenta como a continuação de seu Evangelho. Ele descreve a igreja nascente, as primeiras comunidades
cristas, seus triunfos e dificuldades, o esforço para seguir o ensino do Cristo e para divulgar a sua doutrina de
amor e paz.
Embora o relato se refira aos atos dos Apóstolos, seus principais protagonistas são Pedro (12 primeiros
capítulos) e Paulo (os 16 capítulos restantes) - dois personagens fundamentais no Cristianismo.
Lucas escreveu uma obra histórica: Seu Evangelho abrange os atos e ensinamentos de Jesus até sua ascensão
aos céus; e “Atos“ é a comprovação de que Jesus, lá do Plano Espiritual, continua sua missão através de seus
discípulos. Por isso, “Atos“ é chamado também de “Evangelho do Espírito Santo“ ou “Evangelho do Espírito de
Jesus“. Para os espíritas é o “Evangelho da Mediunidade“.
AS EPÍSTOLAS
CARTAS DE PAULO
Paulo de Tarso é provavelmente o personagem mais conhecido e mais admirado do NT, depois de Jesus. A sua
personalidade apaixonada, a sua vida dedicada a um ideal religioso, primeiro defendendo o Judaísmo e
perseguindo os cristãos, posteriormente pregando com zelo e abnegação incansáveis a doutrina ensinada por
Jesus, impressiona-nos profundamente.
Suas catorze cartas ou epistolas consistem em respostas a situações concretas do dia-a-dia difícil que viviam os
cristãos da época; são explicações e orientações, conselhos, advertências, cuidados, dirigidos a pessoas ou
comunidades cristas e para além delas, a todos os que se decidiram seguir os ensinos do Mestre.
EPÍSTOLAS UNIVERSAIS OU CATÓLICAS
As outras sete Epístolas do NT foram escritas por diversos autores: uma de Tiago, três de João, duas de Pedro e
uma de Judas. Foram reunidas e denominadas de “católicas ou universais“, porque a maioria delas não é
direcionada a pessoas ou comunidades em particular, mas aos cristãos em geral.
O APOCALIPSE
Depois de perseguido, João, o quarto Evangelista, foi exilado na ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu
também o Apocalipse, um livro considerado profético. O Apocalipse (Revelação) é considerado o livro profético
do NT e tem até hoje as mais diversificadas interpretações dentro das várias religiões. Seu objetivo principal é
sustentar a fé e a esperança nos momentos de testemunho e renovação da humanidade, alertando-nos para a
nossa responsabilidade frente às escolhas evolutivas que fazemos.
OS EVANGELHOS APÓCRIFOS
O TERMO APÓCRIFO
Essa palavra tem origem no grego “apokrypha“, que significa “escondido“. Costuma ser usada por escritores
e/ou autoridades religiosas para indicar temas, textos ou obras de origem ignorada ou duvidosa, falsa ou sem
autenticidade comprovada.
Apócrifos (dicionário Aurélio): “Entre os católicos, Apócrifos eram os escritos de assuntos sagrados que não
foram incluídos pela Igreja no Canon das Escrituras autêntica e divinamente inspiradas“.
O TERMO CANÔNICO
A palavra deriva de “Cânon“, que é o catálogo de Livros Sagrados admitidos pela Igreja Católica, livros
divinamente inspirados. A maior parte dos textos considerados apócrifos surgiu entre os séculos II e IV d.C., na
mesma época dos denominados canônicos.
A escolha dos Evangelhos canônicos e a rejeição dos apócrifos não foram pacíficas: houve inúmeros problemas e
controvérsias, perseguições e exílios de bispos discordantes, jogos políticos, uso e abuso de poder, imposições
pela forca e até lutas corporais, para que se definisse o que deveria ou não fazer parte da Bíblia.
O termo canônico surgiu a partir de 385 d.C., quando foi solicitado a São Jerônimo que avaliasse os evangelhos
existentes. Foram aprovados como canônicos os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João.
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Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, foram encontrados diversos textos, entre os quais alguns que passaram a
ser de denominados Evangelhos apócrifos. Existem mais de 60 Evangelhos apócrifos, mas esse é um número que
provavelmente esta longe de ser exato. Exemplos: Evangelho de Tomé, de Pedro, de Felipe, de Tiago, dos
Hebreus, Judas, dos Nazarenos, dos Doze, dos Setenta, dos Judeus, dos Egípcios, de Madalena, entre outros.
O importante é que saibamos analisar cada obra pelo seu conteúdo, isto é, pela sua essência moral, que é a
marca do Cristo. O conhecimento traz a responsabilidade da prática que se traduz pela vivência diária dos
ensinamentos do Mestre.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Os textos canônicos e os apócrifos fazem parte da história religiosa do ser humano. Qual deve ser a atitude do espírita em
relação a esses testos?
Bibliografia
A Bíblia de Jerusalém.
Kardec, Allan -A Gênese - Ed. FEESP.
Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos - Ed. F EESP.
Lippelt, Waldyr C. -A Bíblia, um Estudo Sinóptico - Ed. F EESP.
Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. F EESP.
Martins, Sebastião P. - História da Formação do Novo Testamento.

3ª Aula - Gênese Mosaica e Kardequiana – Gênese Espiritual
Parte A - Deus, Gênese Mosaica e Kardequiana
DEUS
Esta aula contém a análise do processo de formação do Universo, sob as óticas da Bíblia, da Ciência e da
Doutrina dos Espíritos.
Atualmente, a teoria científica mais aceita para explicar a origem do Universo é a do “Big Bang“, desenvolvida a
partir do inicio do século XX. Segundo esta teoria, ha cerca de 15 bilhões de anos, houve uma grande explosão
que originou todo o Universo. O planeta Terra, por sua vez, formou-se por volta de 4,5 bilhões de anos atrás.
“A Gênese“ de Kardec, eminentemente científica, refere-se a Deus como “a causa primária de todas as coisas, o
ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação...“ (GE, cap.II, item 1), sendo assim, é de
suma importância que estudemos Deus antes de tudo.
Para tanto, uma vez que “Deus não se mostra, mas se afirma pelas Suas obras“ (GE, cap.II, item 6), podemos
estudá-lo a partir do principio de que “todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente“ (GE, cap.II, item 3).
A Natureza nos mostra inúmeros exemplos de processos materiais e mecânicos que têm como aplicação um
efeito inteligente, denotando então, uma causa inteligente. Conforme exemplo de Kardec, “A existência do
relógio atesta a existência do relojoeiro; a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do
relojoeiro“ (GE, cap. II, item 6). O Universo, entendido em toda a sua complexidade, engenhosidade e
intencionalidade, dá-nos mostras então da existência de um Ser divino responsável pela sua criação.
Aceitando-se a existência de Deus, ainda que não se possa compreendê-Lo em Sua essência, pode-se conhecerLhe os atributos, pois, segundo Kardec (GE, cap. II, item 8), “sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria
impossível compreender a obra da Criação;...“. Pode se afirmar que Deus é “a suprema e soberana inteligência;
Ele é único, eterno, imutável, imaterial, todo poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as Suas
perfeições.“ (GE, cap. II, item 19).
Assim, poderíamos perguntar-nos: Se Deus esta em toda a parte, por que não O vemos?
Uma imagem muito interessante que nos permite compreender melhor a esta questão se encontra em “A
Gênese“, cap.II, item 33: “Aquele que está no fundo de um vale, mergulhado numa bruma espessa, não vê o Sol;
contudo, na luz difusa, ele imagina a presença do Sol (...). Somente após elevar-se completamente acima da
camada brumosa, encontrando-se num ar perfeitamente puro, ele o vê em todo o seu esplendor.“ O mesmo se
dá com o Espírito que, de acordo com o seu grau de evolução, tem uma percepção cada vez mais apurada de
Deus. Assim, podemos senti-Lo cada vez mais, à medida que vivenciamos os ensinamentos de Jesus.
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Remontando a história da origem de quase todos os povos, percebemos que os seus primeiros livros foram
religiosos. Dentre todas Gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos é a Moisés. A Gênese
Mosaica, no entanto, apresenta-nos a formação do mundo em seis dias, de vinte e quatro horas. Fato que a
Ciência atual afirma como inconcebível, a não ser que sejam negadas as leis físicas existentes. Em “O Livro dos
Espíritos“, Cap. III, item 6, subitem 59, encontramos: “A formação do globo está gravada em caracteres
indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os seis dias da Criação representam outros tantos períodos, cada
um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos.“
A partir destas idéias, analisemos a seguir os quadros comparativos entre os dias da criação da Gênese de
Moisés e as eras geológicas. Deve-se notar uma concordância notável com relação à sucessão dos seres
orgânicos, inclusive com a aparição do ser humano no último “dia“. Percebe-se também, no “terceiro dia“ e no
“terceiro período“ que os continentes apareceram e a partir daí puderam surgir os animais terrestres.
Observação: nos quadros o termo “era“ foi substituído por “período“, termo utilizado por Kardec no livro “A Gênese“.
CIÊNCIA
I. PERÍODO ASTRONÔMICO. A aglomeração da matéria
cósmica universal num ponto do espaço. Condensação da
matéria - origem das estrelas, Terra, Lua e os planetas.
Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. _
Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de
todas as matérias volatilizáveis.
II. PERÍODO PRIMÁRIO. Endurecimento da superfície da
Terra, pelo resfriamento; formação das camadas
graníticas. - Atmosfera espessa e ardente, impenetrável
aos raios solares. Precipitação gradual da água e das
matérias solidas volatilizadas no ar. - Ausência completa de
vida orgânica.
III. PERÍODO DE TRANSIÇÃO. As águas cobrem toda a
superfície do globo. Calor úmido. O Sol começa a
atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres
organizados da constituição rudimentar - Liquens, musgos,
fetos, licopódios, plantas herbáceas. Vegetação colossal.
Primeiros animais marinhos.
IV PERÍODO SECUNDÁRIO. Superfície da Terra pouco
acidentada; águas pouco profundas. Temperatura menos
ardente; atmosfera mais depurada. Vegetação menos
colossal; novas espécies; primeiras árvores. Peixes;
cetáceos; animais aquáticos e anfíbios.

V PERÍODO TERCIÁRIO. Crosta sólida; formação dos
continentes. Retirada das águas para os lugares baixos;
formação dos mares. Atmosfera depurada; temperatura
atual produzida pelo calor solar. Gigantescos animais
terrestres. Vegetais e animais da atualidade. Pássaros.
VI. DILÚVIO UNIVERSAL. PÓS DILUVIANO. Terrenos de
aluvião. Vegetais e animais atuais. O homem.

GÊNESE MOSAICA
1º DIA. No começo criou Deus o Céu e a Terra. Terra
uniforme e nua; trevas e o Espírito de Deus pairava sobre
as águas. Ora, Deus disse: Faça-se a luz e a luz foi feita.
Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Luz dia e trevas - noite e da tarde e da manhã se fez o primeiro
dia.
2º DIA. Disse Deus: Faça-se o Firmamento no meio das
águas e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o
Firmamento e separou as águas que estavam debaixo do
Firmamento das que estavam acima do Firmamento. E
Deus deu ao Firmamento o nome de céu; da tarde e da
manhã se fez o segundo dia.
3º DIA. Deus disse ainda: Que as águas que estão sob o céu
se reúnam em um só lugar (mar) e que o elemento árido
apareça (terra). Produza a terra a erva verde que traz a
semente e árvores frutíferas que dêem frutos cada um de
uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas
sementes. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia.
4º DIA. Deus disse também: Façam-se corpos de luz no
firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e
sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os
dias e os anos. Deus então fez dois grandes corpos
luminosos, um, maior, para presidir ao dia, o outro, menor,
para presidir a noite; fez também as estrelas. E da tarde e
da manhã se fez o quarto dia.
5º DIA. Disse Deus ainda: Produzam as águas animais vivos
que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a Terra.
Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que
têm vida e movimento e criou também todos os pássaros,
cada um de uma espécie. E os abençoou, dizendo: Crescei
e multiplicai-vos...
6º. DIA. Disse Deus: Produza a Terra animais vivos, os
animais domésticos e os animais selvagens... Deus então
criou o homem a sua imagem e o criou a imagem de Deus
e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse:
Crescei e multiplicai-vos...

Kardec finaliza o estudo da Gênese Mosaica, com a seguinte, com a seguinte afirmação: “Não rejeitemos, pois, a
Gênese Bíblica; estudemo-la ao contrário, como se estuda a infância dos povos. É uma epopéia rica de alegorias,
das quais é preciso procurar o sentido oculto; que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da
ciência“ (GE cap.XII, item 12).
Após a análise comparada dos enunciados da Ciência e da Gênese Mosaica, vemos que o ponto culminante da
criação foi o surgimento do Homem. Nós somos, assim, herdeiros da criação e responsáveis pela conservação
planetária, cabendo a cada um de nós a execução de nossas tarefas para o alcance do bem estar comum e do
progresso da humanidade.
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QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente a nossa responsabilidade como filhos de Deus e herdeiros da Sua criação.

Parte B - A Gênese Espiritual
A Ciência tem buscado explicar-nos as causas da formação do mundo material e do surgimento do Homem.
Através das leis físicas, elucidadas pelas pesquisas cientificas, compreendemos Uma infinidade de fenômenos
que regem as nossas vidas e o nosso mundo.
Entretanto, somente as leis que regulam o mundo físico não são capazes de explicar o sentimento de
imortalidade que anima a criatura humana ou, ainda, a inteligência que se desenvolve em todos os campos de
sua atuação.
Devemos lembrar, portanto, que para a Doutrina Espírita o Universo é constituído de dois elementos gerais: a
matéria e o espírito, ambos criados por Deus. (LE, questão 27). O Espiritismo vem então nos elucidar as leis
espirituais; a Ciência, por sua vez, vem apresentar-nos as leis materiais.
PRINCÍPIO ESPIRITUAL
Observando a realidade constituída ao nosso redor, percebemos que a existência da matéria - ou princípio
material - não necessita de prova, uma vez que ela se manifesta de maneira ponderável, ou seja, pode ser
medida de alguma forma, e, desse modo, percebida por nossos sentidos. E importante lembrar que a matéria é
formada a partir da elaboração do elemento cósmico universal (fluido cósmico).
O outro elemento constitutivo do Universo, o princípio espiritual (ou inteligente), afirma sua existência por seus
atos ou efeitos inteligentes. Em “O Livro dos Espíritos“, na questão n° 23, Kardec pergunta “Que é o espírito?“ e
obtém a seguinte resposta: “O princípio inteligente do Universo.“
O principio inteligente é então, em absoluto, distinto da matéria. Mas, ele se utiliza da matéria para se
manifestar no mundo físico. Há, no entanto, que se ressaltar, que inteligência e princípio inteligente são coisas
diferentes, eis que a inteligência é apenas um dos diversos atributos essenciais do principio inteligente.
Sobre a origem do princípio inteligente, ou princípio espiritual, Kardec formula, em “A Gênese“, no capitulo XI,
item 7, a seguinte questão: “O ser espiritual sendo admitido, e a sua fonte não podendo estar na matéria, qual é
a sua origem, seu ponto de partida?, e, a seguir, é apresentada a seguinte resposta:
“Aqui, os meios de investigação faltam absolutamente, como em tudo o que está ligado ao princípio das coisas.
O homem pode constatar apenas o que existe; sobre todo o resto, ele pode emitir apenas hipóteses; e, seja
porque esse conhecimento ultrapasse o alcance de sua inteligência atual, seja porque exista para ele inutilidade
ou prejuízo em possuí-lo agora, Deus não dá a ele, nem mesmo pela revelação.“
Através da análise do conjunto de conhecimentos hoje compilados pela humanidade, verificamos a presença de
um encadeamento progressivo. Assim, à medida que avançamos, agregamos mais informações que vão
construindo novos campos do saber, ou aprimorando os já existentes.
Especialmente em relação à Doutrina Espírita, que tem a natureza de revelação (3ª Revelação), podemos
lembrar que, como constantemente nos explica Kardec, todas as informações que nos foram trazidas pelos
Espíritos Superiores não representam a totalidade do conjunto do que podemos apreender, mas se limitam à
nossa atual capacidade de compreensão. No universo tudo vem a seu tempo!
Em “O Livro dos Espíritos“, no capitulo XI, Kardec abordou os “Três Reinos“ da natureza.
Antes de prosseguirmos, temos que ressalvar que esta classificação, como todas as classificações científicas,
tomou-se hoje mais complexa, e foram classificados novos reinos da natureza, pois se constatou que alguns
seres, em sua essência, não se encaixavam nas características de um dos três reinos ate então considerados.
Alguns exemplos são: os vírus, os cogumelos e os corais, pois possuem naturezas que, dizem os cientistas,
justificam a classificação em reinos próprios.
Tal avanço da classificação cientifica é uma especialização necessária; mas, em relação ao foco que por ora nos
interessam, os princípios presentes são os mesmos, e apresentam os seres avançando dos espécimes mais
simples para os mais complexos. Lembremos, ainda, como Kardec expôs diversas vezes, a Doutrina Espírita não
será superada pela Ciência, pois todos os fatos científicos devidamente comprovados não serão rejeitados pelo
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Espiritismo, mas, ao contrário, plenamente acolhidos. Essa é a natureza cientifica da Doutrina Espírita que
impede que ela seja superada. Podemos ainda acrescentar que, comumente, na Doutrina Espírita, usamos a
expressão “Reino Hominal“ que então pode ser considerado um 4° reino.
Voltemos ao principio espiritual. O principio espiritual teve um inicio, pois apenas Deus é eterno, e todas as
demais coisas existentes no universo são criações de Deus. Em seu início, o principio espiritual transita entre os
reinos da natureza e não tem consciência de si mesmo.
Na questão 586 de “O Livro dos Espíritos“, a propósito, Kardec pergunta sobre o estado do principio espiritual
nas plantas, vejamos: “As plantas têm consciência de sua existência? resposta: “Não. Elas não pensam, não têm
mais do que a vida orgânica.“
Assim, uma planta possui: a matéria densa que forma seu corpo físico, o fluido vital que a anima, e, além dessa
simples vida orgânica, reside o principio espiritual, mas, repetimos, sem consciência de sua existência.
Quando alcança o reino animal, o principio inteligente já adquiriu individualidade. Na questão n° 607-a de “O
Livro dos Espíritos“ encontramos uma síntese. Vejamos:
P. “Parece, assim, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação?
R. “Não dissemos que tudo se encadeia na Natureza e tende à unidade? É nesses seres, que estais longe de
conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida,
como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como da germinação, em seguida ao qual o
princípio inteligente sofre uma transformação e se torna Espírito. É então que começa para ele o período da
humanidade e, com este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus
atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura...“
(grifo nosso).

Destacamos a palavra “Espírito“ para ressaltar seu significado único para a Doutrina Espírita: o Ser inteligente
quando atinge a fase hominal.
Quanta beleza podemos ver nas obras de Deus! Tudo é movimento, tudo é progresso, tudo é harmonia nas Leis
Eternas. Dentre todos os sistemas criados pelo Homem, nenhum deles foi capaz de explicar o mundo e sua
origem. Ha uma grandiosidade tal que só por revelação poderíamos conhecer.
André Luiz, em “Evolução em Dois Mundos“, cap. VI, menciona uma genealogia do Espírito, completando: “Com
a Supervisão Celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do
protoplasma na Terra, mais ou menos quinze milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante,
embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento continuo para os
Espaços Cósmicos“.
Diz, ainda, André Luiz, em “No Mundo Maior“, cap. 4, “... O princípio espiritual desde o obscuro momento da
criação, caminha sem detença para frente (...). Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade
para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão, tendo feito assim a passagem através dos
Reinos da Natureza.“
Dentro deste contexto, toma-se o mundo material o palco para a manifestação dos seres espirituais, fornecendo
elementos para que eles desenvolvam a sua inteligência e a sua moralidade, sendo a matéria então, o objeto de
trabalho do Espírito. Ou seja, ele atua sobre ela e para que isso seja possível, ele a utiliza como vestimenta. Para
tanto, Deus dotou o ser humano de colpos organizados e versáteis, capazes de responder a vontade do ser
inteligente que o habita. E importante notar que o desenvolvimento do Espírito suscita novos gêneros de
trabalho e, por conseqüência, corpos mais sutis, aptos a atividades mais depuradas em mundos também mais
evoluídos.
A programação espiritual que acompanha a criação e a elaboração de um planeta, as encarnações e
reencarnações que serão realizadas nele, são sempre dirigidas por uma comunidade de Espíritos Puros, eleitos
por Deus. Sendo Jesus um dos membros dessa comunidade, é ele o responsável pelo processo evolutivo de
nosso planeta. Estudar então a gênese planetária faz-se necessário para que possamos saber de onde viemos,
como estamos e qual será a nossa destinação.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita sobre a seguinte frase: Na natureza tudo se encadeia.
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4ª. Aula - A Formação Do Povo Hebreu e o Decálogo
Parte A - A Raça Adâmica e a História Do Povo Hebreu
A Doutrina Espírita ensina-nos que os mundos progridem de duas formas:
 Fisicamente, pela elaboração da matéria;
 Moralmente, pela purificação dos Espíritos que os habitam.
Há, assim, uma grande diversidade de mundos, mais ou menos evoluídos, segundo o adiantamento ou
inferioridade de seus habitantes. Uns são inferiores a Terra, outros estão no mesmo grau evolutivo, outros,
ainda, são superiores.
“Quando portanto um mundo chegou a um de seus períodos de transformação que deve fazê-lo subir na
hierarquia, mutações se operam na população encarnada e na desencarnada' é então que ocorrem as grandes
emigrações e imigrações.“ (GE, XI, item 43).
Essas mudanças ocorrem de duas maneiras:
 Parciais - mudança circunscrita a um povo;
 Gerais - quando atinge todo um determinado mundo.
A Terra, como ocorre em todos os mundos, foi palco dessas mudanças populacionais com a chegada dos
Espíritos exilados de Capela.
Conforme apontamento de Emmanuel na obra “A Caminho da Luz“, Capela é uma grande estrela da Constelação
de Cocheiro, e dista da Terra 42 anos-luz. Tendo alcançado um elevado grau intelectual, continha, entretanto,
em seu seio, uma grande quantidade de Espíritos rebeldes, comprometidos moralmente, e que dificultavam a
consolidação do progresso daquele mundo. Diante desse quadro, havia necessidade da retirada desses Espíritos
para outros mundos.
Dentre aqueles revoltosos, muitos foram enviados a Terra, e foram recebidos amorosamente por Jesus. Essa
população daria origem às raças que ficariam conhecidas como adâmicas. Essa chegada dos capelinos é
simbolizada pelas figuras de Adão e Eva.
No entanto, ha que se ressaltar que embora esses Espíritos tenham vindo para impulsionar o progresso do nosso
mundo, o Planeta Terra, à época, já era habitado por vários povos: alguns muito primitivos, que compunham a
maioria; outros, mais evoluídos, como a raça amarela, consoante citação de Kardec em “A Gênese“ no capitulo
XI, item 41.
Logo, eles - Adão e Eva - não foram os primeiros habitantes deste planeta, conforme disposto na questão 50 de
“O Livro dos Espíritos“:
P. A espécie humana começou por um só homem?
R. “Não; aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra.“
Emmanuel, em sua obra acima citada, no capitulo III, discorrendo sobre os capelinos, esclarece: “Com essas
entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas”. Esses Espíritos, com o transcurso dos anos,
reuniram-se em quatro grandes ramos:
1 - grupo dos ÁRIAS;
2 - civilização do EGITO;
3 - povo de ISRAEL;
4 - castas da ÍNDIA.
O POVO DE ISRAEL OU HEBREU
O povo hebreu era o ramo dos capelinos que tinha como característica principal a fortaleza espiritual pela
crença monoteísta. A humanidade terrena deve a esse povo a propagação na crença do Deus único.
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No entanto, Segundo dispõe Emmanuel na mesma obra acima citada, no capitulo VII: “Examinando esse povo
notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era sua certeza na existência de Deus, muito
grande também era o seu orgulho, dentro de suas concepções da verdade e da vida.“
Esse orgulho, podemos compreender, impediu-os de reconhecer Jesus como o Messias esperado, eis que
aguardavam um conquistador, um soberano resplandecente de glória terrena, que subjugasse os demais povos
da terra e concedesse a Israel a supremacia do mundo. Tais convicções, repetimos, não lhes permitiu
compreender a mensagem sublime de Jesus, como veremos, mais detalhadamente, em aulas seguintes.
ORIGENS
Procurando as origens do povo hebreu, verificamos que eles chegaram tarde ao cenário da História. Kardec, na
questão 51 de “O Livro dos Espíritos“, tendo indagado sobre a época em que viveu o Adão bíblico, obteve a
seguinte resposta: “Mais ou menos naquela que lhe assinalais: cerca de quatro mil anos antes de Cristo.“
Nessa época então assinalada para a origem do povo hebreu, verificamos que já havia grandes civilizações
organizadas. O Egito, por exemplo, já tinha suas pirâmides, e a Suméria já era um poderoso império. Os hebreus
formavam um grupo de nômades circulando sem destino pelo deserto e nem chegavam a atrair a atenção das
grandes potências. Quando se estabeleceram, a terra por eles ocupada era de tamanho insignificante e, em
grande parte, de solo estéril.
No entanto, o impacto do povo hebreu sobre nossa civilização foi impressionante. Mais de um terço da
humanidade: os troncos judaico, muçulmano e cristão derivam da saga hebraica. Procurando identificar a razão
dessa surpreendente influência, entendemos que a sua chave é a crença no Deus único (monoteísmo).
O PATRIARCA ABRAÃO
Pelos relatos bíblicos, podemos identificar a organização do povo hebreu a partir do grande patriarca Abraão, o
que teria ocorrido por volta do ano 1850 a.C. (cf. Bíblia de Jerusalém).
Nesta altura, há que se fazerem algumas ressalvas. Quase toda a história da origem e formação do povo hebreu
apenas pode ser encontrada nas narrativas bíblicas. Diferentemente de outras grandes civilizações, não existem
achados arqueológicos significativos que comprovem todos os fatos ali descritos.
As datas então indicadas, quando se trata da história do povo hebreu, são estimativas, calculadas a partir dos
relatos bíblicos, com base nas arvores genealógicas apresentadas e nas idades atribuídas aos patriarcas.
Em alguns casos, a história bíblica, em parte de suas narrativas, coincide com a história oficial. Isto podemos
constatar, especialmente, nos hieróglifos egípcios esculpidos em pedra. Entre os fatos coincidentes podemos
citar a existência de povos estrangeiros no Egito, o reinado do Faraó Ramsés II e a localização do povo judeu em
Canaã no século XII a.C.
Feita esta reserva, passemos aos fatos segundo os relatos bíblicos. Iahweh disse a Abraão: “Sai da tua terra, da
tua parentela e a da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te
abençoarei, engrandecerei teu nome; sê uma benção!“ (Genesis, 12: 1-2).
Abraão que já havia deixado a cidade de Ur, na Caldéia, no vale da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates,
no Golfo Pérsico, encontrava-se em Harã.
“Abraão partiu, como lhe disse Iahweh, e Ló partiu com ele. Abraão tinha setenta e Cinco anos quando deixou
Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham
adquirido em Harã; partiram para a terra de Canaã, e ai chegaram”. (Genesis, 12: 4-5).
Numa época de grande seca, Abraão, com a família e o rebanho, deslocou-se para o Egito. Algum tempo depois,
volta a Terra Prometida, mas os Cananeus não os receberam bem. Após desentendimentos entre os pastores
dos rebanhos, Abraão e Ló separaram-se.
ISAAC
Abraão teve vários filhos. Entre eles, destacam-se Ismael, filho de Agar, escrava de sua mulher, e Isaac, filho de
sua mulher Sara. Com o nascimento de Isaac, Agar e seu filho Ismael deixam o clã de Abraão e seguem para o
deserto. A descendência de Ismael deu origem ao povo árabe. Isaac, assim, torna-se o herdeiro de Abraão e
casa-se com sua prima Rebeca, e geraram a Esaú e Jacó.
JACÓ
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Jacó e seu irmão Esaú tiveram uma convivência cheia de rivalidades. Quando adultos, essas disputas tomaram-se
ainda mais acirradas, fazendo-os competir entre si pelo direito de sucessão a herança.
A certa altura, Isaac pede a Jacó que se case com uma hebréia e o envia a Harã, a casa de seu tio Labão, irmão de
Rebeca. Durante essa viagem, Jacó teve o famoso sonho da escada que se erguia da Terra e os anjos de Deus
subiam e desciam por ela (essa visão pode ser considerada como representativa do processo de evolução dos
Espíritos na Terra).
La conhece sua prima Raquel por quem se apaixona. Serve a Labão por sete anos para recebê-la em casamento.
Mas Labão, astuciosamente, em lugar de Raquel lhe deu Lia, a irmã mais velha. Depois de uma semana nupcial,
Labão entregou-lhe também Raquel, mas Jacó precisou servir-lhe por mais sete anos.
Jacó, após se desentender com seu tio, retorna a Canaã e tem outro sonho, no qual lutava com um anjo até o
amanhecer. Como não foi vencido, o anjo deu-lhe o nome de ISRAEL e lhe disse que esse seria o seu nome dai
em diante.
OS FILHOS DE JACÓ E A DIVISÃO DAS TRIBOS
Jacó teve 12 filhos, e dessa descendência originaram-se as 12 tribos de Israel que ocupariam Canaã. Há que se
esclarecer, no entanto, que a parte que cabia a tribo de Levi foi dividida entre os filhos de José: Manassés e
Efraim, pois a tribo de Levi ficou responsável pelas atividades sacerdotais de Israel.
Vejamos o diagrama abaixo:
Jacó

Lia

Raquel

Bala

Zelfa

Rúben

José

Dã

Gad

Simeão

Benjamin

Naftali

Aser

Levi
Judá
Issacar
Zabulon
Seu filho José, filho de Raquel, era muito amado pelo pai, e por isso invejado pelos irmãos. Eles então o
venderam a mercadores que o levaram para o Egito, e quando retornaram para casa disseram a Jacó que ele
tinha sido morto por um animal selvagem.
José, no Egito, após um período de tribulações, quando se encontrava encarcerado, foi chamado pelo Faraó para
interpretação de um sonho que o incomodava. Conseguindo fazer uma interpretação precisa do sonho, ganhou
a confiança do Faraó e se tornou seu ministro.
José casou-se com Assenet com quem teve dois filhos: Manassés e Efraim.
Diante da grande seca por toda a terra de Canaã, os irmãos de José dirigiram-se para o Egito em busca de
mantimentos e ali são reconhecidos pelo irmão, que os perdoou.
Jacó teve a grande alegria de reencontrar, no Egito, o filho que pensava ter perdido. La toda a família se instalou.
Naquela terra, o povo hebreu permaneceria por mais de quatro séculos.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Qual a importância , para nós, do estudo da história do povo hebreu?

Parte B – Moisés e o Decálogo
O povo hebreu permaneceu no Egito por volta de 430 anos. Esse período foi marcado por grande prosperidade e
crescimento populacional. Este fato despertou a preocupação do Faraó Ramsés II, que passou a oprimir o povo
hebreu. Adotando medida extrema, tentando impedir o nascimento das crianças do sexo masculino, determinou
que as parteiras matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos.
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Foi nesse cenário que a mãe de Moisés, Jocabel, da descendência de Levi, com intuito de protegê-lo, escondeu-o
até o terceiro mês de idade. Posteriormente, temendo ser descoberta, o colocou num cesto no rio Nilo de onde
foi retirado pela princesa Termútis, ilha de Ramsés II.
A princesa adotou-o como filho, dando-lhe o nome de Moisés. Foi criado dentro do palácio e recebeu toda a
educação reservada a um nobre egípcio.
Na idade adulta, certo dia, ao se deparar com um guarda egípcio agredindo um hebreu, tomou-lhe a defesa e
acabou por ocasionar a morte daquele guarda. O episódio toma-se conhecido e o Faraó, tendo notícia do caso,
procurava matá-lo.
Em fuga, Moisés dirigiu-se para a terra de Madiã. La conheceu as filhas do sacerdote Jetro, e depois de protegêlas de uma injusta agressão por parte de alguns pastores da região, foi acolhido na casa de Jetro, e unindo-se a
sua filha Séfoxa, teve um filho de nome Gersam.
Vários anos depois, quando apascentava o rebanho de seu sogro teve a visão de uma chama de fogo no meio de
uma sarça. Ali Moisés recebe a sua missão:
“lahweh disse: Eu vi, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus
opressores; pois eu conheço as suas angústias. Par isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazêIo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus,
dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também
vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei ao Faraó, para fazer sair do
Egito o meu povo, os israelitas“ (êxodo, 3:7-10).
Moisés parte e encontra seu irmão Aarão no deserto que o auxiliaria frente ao Faraó. Quando chegam ao Egito
dirigem-se ao Faraó e procuram negociar a libertação do povo hebreu.
Porém, como o Faraó não concordou aquele pedido, Segundo o relato bíblico, o Egito foi acometido das dez
pragas:
1 . a água transformada em sangue;
6. as úlceras;
2. as rãs;
7. a chuva de granizo;
3. os mosquitos;
8. os gafanhotos;
4. as moscas;
9. as trevas;
5. a peste do animais;
10. a morte dos primogênitos.
Do ponto de vista científico, as 10 pragas são interpretadas atualmente como uma série de eventos que
culminaram numa catástrofe ecológica. A própria enumeração das pragas obedece uma seqüência lógica que,
quando explicada pelos cientistas, desmistifica o caráter miraculoso desses eventos.
Finalmente, após todas essas tribulações, o Faraó permitiu a saída do povo hebreu do Egito (Êxodo). A Páscoa
Judaica é exatamente a comemoração desse momento crucial da história hebraica.
O Faraó arrependeu-se da permissão concedida e ordenou a seus exércitos que perseguissem o povo hebreu.
Liderado por Moisés, os hebreus atravessaram o Mar Vermelho; já o exército egípcio sucumbiu sob suas
águas.
O DECÁLOGO
Apos três meses da partida do Egito, os hebreus, liderados por Moisés, alcançaram o Monte Sinai. Lá Moisés é
convocado por lahweh, e recebe os Dez Mandamentos (Decálogo):
“I-Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses
estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de alguma que
há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra.
Não adorarás, nem lhes darás culto.
II - Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
III - Lembra-te de santificar o dia de sábado.
IV- Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há
de dar.
V – Não matarás.
VI - Não cometerás adultério.
VII – Não furtarás.
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VIII – Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
IX- Não desejaras a mulher do próximo.
X- Não cobiçaras a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu
jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença.“(E.S.E. cap.I, item 2).
Esta lei é de caráter divino, revelação para todos os povos, sendo verdadeira em todos os tempos. Por isso, o
Decálogo é considerado, na visão espírita, a primeira revelação, pois vem trazer a primeira constituição moral
sintetizada visando o progresso espiritual humano.
Porém, para comandar esse povo bastante rude do ponto de vista moral e intelectual eram necessárias outras
leis, de natureza civil, que permitissem reger e ordenar a vida em sociedade. Essas leis, de caráter transitório,
foram instituídas pelo grande legislador hebreu, para auxiliar a condução desse povo indisciplinado e, por
vezes, rebelde.
Essa rebeldia pode ser constatada na própria história do recebimento dos mandamentos divinos. Conforme
relato bíblico, Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tabuas da lei e lá permaneceu por 40 dias e 40
noites. Em sua ausência, o povo, que no Egito acostumou-se as práticas idólatras, fabricou um bezerro de ouro
para ser adorado. Quando Moisés desceu do monte e verificou o que vinha acontecendo, encheu-se de ira e
quebrou as tabuas da lei onde constavam os dez mandamentos.
Apos punir de forma severa o povo em seus excessos, Moisés retoma ao Monte Sinai para refazer as tábuas da
lei. Essa postura dos hebreus nos leva a pensar quanto a nossa dificuldade em sermos fiéis a Deus e confiar
Nele em todos os momentos de nossa existência.
Devido a essa grave falta do povo, Moisés decide permanecer no deserto durante 40 anos, para que houvesse
uma renovação moral e de valores, e uma nova geração adentrasse a Terra Prometida.
Além de sua firme liderança junto aos hebreus e de suas apuradas faculdades mediúnicas que permitiram o
recebimento do Decálogo, a Moisés é creditada a autoria do Pentateuco, ou seja dos primeiros cinco livros do
Antigo Testamento - a Tora, como é denominada a Bíblia judaica. São eles:
 Gênese: conta a história da criação do mundo e do Homem, e da formação da aliança entre os
patriarcas hebreus e Deus;
 Êxodo: narra a saída dos hebreus do Egito sob a liderança de Moisés, e o recebimento do Decálogo e a
criação das leis civis;
 Levítico: manual que regula o sacerdócio, os sacrifícios, e as punições devidas a cada falta;
 Números: refere-se a dois recenseamentos dos hebreus no deserto e a primeira tentativa de adentrar
em Canaã;
 Deuteronômio: significa “Segunda lei“, aprofundando-a nos aspectos religioso e jurídico. Contém os 3
discursos de Moisés ao povo.
Moisés, embora tenha sido o grande líder do povo hebreu, não adentrou a terra de Canaã, a “Terra
Prometida“. Visualizou-a do monte Nebo, onde veio a falecer, antes, porém, havia indicado Josué como seu
sucessor (1.200 a.C.).
E Josué que lidera o povo na travessia do rio Jordão, planeja a tomada de Jericó e, após varias batalhas,
instala-se na região de Canaã. Ele ainda organiza a partilha das terras entre as doze tribos, e foi o responsável
pela instalação do sistema tribal.
QUESTÃO REFLEXIVA
Comente a importância do Decálogo, ou seja, dos Dez Mandamentos, para a humanidade.
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5ª. Aula - As Profecias Sobre a Vinda do Messias - Os Domínios
Estrangeiros e o Mundo Romano
Parte A - As Profecias Sobre a Vinda do Messias
O nome “Cristo” é o equivalente em grego à palavra “Messias”, assim, o nome Jesus Cristo significa “Jesus, o
Messias” ou “Jesus, o Ungido.”
Nas duas passagens seguintes, ele próprio diz claramente que é “o Messias” que haveria de vir:
1) “Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou e dia de sábado na sinagoga, e levantouse para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaias; desenrolou-o, encontrou o lugar onde está
escrito: ‘O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres;
enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos a recuperação das vistas, para restituir a
liberdade aos oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente
e sentou-se; todos na sinagoga olhavam-no, atentos. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos
ouvidos essa passagem da Escritura... ’.” (Lc 4:16-21).
2) “A mulher lhe disse: ‘Sei que vem um Messias (que se chama Cristo). Quando ele vier nos explicara tudo’.
Disse-lhe Jesus: ‘Sou eu, que falo contigo.” (Jo 4225).
Podemos encontrar por diversas passagens no Antigo Testamento profecias apontando para a chegada
daquele que seria o Salvador. Estão presentes nos livros de Jeremias, Daniel, Miquéias, Oséias, Zacarias, etc.
Porém, de todos, o que mais se destaca em citações sobre a vinda do Messias é Isaias. Descreve-o ao mesmo
tempo como um servo sofredor que morreria pelos pecados da humanidade e como um príncipe soberano
que governara com justiça. Apreciemos algumas profecias:
“Uma voz clama: ‘No deserto, abri um caminho para Iahweh’...”; Isaias 40:3. Esta profecia data do século VIII
a.C e está comprovada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus, 3:1; “Naqueles dias, apareceu João
Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque o Reino dos Céus esta próximo. Pois
foi dele que falou o profeta Isaias...”
Ainda em lsaías 11:1-4 lemos: “Um ramo saíra do tronco de Jesse, um rebento brotara de suas raízes... Ele não
julgara segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgara os fracos com justiça,
com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra”.
Em Miquéias 5:1-5, encontramos: “E tu, Belém-Éfrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim
àquele que governará Israel...”
No livro de Daniel 9:25-26, lemos: “Fica sabendo, pois, e compreende isto: Desde a promulgação do decreto
‘sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém ’, até um Príncipe Ungido, haverá sete semanas... Depois das
sessenta e duas semanas um Ungido será eliminado embora ele não tenha... E a cidade e o santuário serão
destruídos...”
A profecia mostra uma seqüência de fatos: a vinda do Messias, a sua morte e a destruição de Jerusalém,
inclusive do templo. O cumprimento destas profecias esta em Lucas 2:1-7: “Naqueles dias, apareceu um edito
de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. .. E todos iam se alistar. Também
José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e
da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida...”.
O livro de Zacarias, 9:9 diz: “Exulta muito, filha de Sião! Grita de alegria, filha de Jerusalém! Eis que o teu rei
vem a ti: ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento...“. Esta profecia sobre a entrada
messiânica de Jesus em Jerusalém, em 500 anos a.C. está relatada em João 12:12-15: “... Hosana! Bendito o
que vem em nome do Senhor.. Não temas, filha de Sião! Eis que vem o teu rei montado num jumentinho!”
Essas passagens anunciam o que seria o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a
humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da
humanidade terrestre onde Jesus entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações.
TODOS ESPERAVAM O MESSIAS
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Além do povo hebreu, Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes enviou
missionários aqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam, econômica e politicamente, entre as
coletividades primarias da Terra. Emmanuel cita em “A Caminho da Luz”, cap. III:
“Os enviados do Infinito falaram, na China milenária, da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do
advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua
trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir; na índia védica, era conhecida quase toda a
história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de
Israel durante muitos séculos, cantou-lhes as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade
e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes."
Essa espera teria sido iniciada muito antes do que se imagina. Emmanuel comenta que Jesus reunira no espaço
infinito os proscritos que se exilaram na Terra, vindos de Capela, antes de sua reencarnação geral. Estes,
jamais se esqueceram das palavras confortadoras do Messias em suas divinas promessas. “Suas vozes enchem
todo o âmbito das civilizações que passaram... e, apresentado com mil nomes, Segundo as mais variadas
épocas, o Cordeiro de Deus foi aguardado pela compreensão e pela memória do mundo...” (A Caminho da Luz - cap.
IX).

A ESPERA PELO POVO DE ISRAEL
Foquemos nossos estudos junto ao povo de Israel, nação que se destacava pelo fato de, antecipando-se as
conquistas dos outros povos, ter ensinado em todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e
imorredoura. Sua existência histórica, contudo, é Uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das
conseqüências nefastas do orgulho e do exclusivismo.
Emmanuel acrescenta que “todas as raças da Terra devem aos judeus esse benefício sagrado, que consiste na
revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e Providência de todos os seres.” (A Caminho da Luz, cap. VII).
TODAS AS PROFECIAS SÃO VERDADEIRAS?
No livro “Cristianismo: A Mensagem Esquecida”, Hermínio C. Miranda faz uma série de reflexões apontando
que os redatores dos Evangelhos não eram historiadores que buscavam narrar com precisão a história tal qual
ela é. Estariam assim, mais interessados em provar a tese de que Jesus é o Messias prometido pelos antigos e
de que nele se cumpriram as profecias. Para isso, pode ter havido a escolha indiscriminada de profecias para
dar apoio a eventos reais.
Entretanto, Hermínio é categórico ao afirmar que acima de qualquer adaptação que tenha havido e muito
mais do que o Messias judaico previsto nos textos tidos como proféticos do Antigo Testamento: “Jesus é um
Messias, no sentido de enviado, de missionário, incumbido de uma tarefa da mais alta relevância no processo
evolutiva da humanidade; um indicador de rumos, um reformista religioso, social e ético, um Espírito de
elevadíssima condição”.
Assim mudou para sempre as diretrizes do planeta, conforme vemos influenciando diretamente na conduta da
Humanidade até os dias de hoje.
Questão Reflexiva:
Após a chegada do Cristo houve uma renovação dos valores da humanidade. Como a vinda de Jesus influenciou nossas
vidas como Espíritos em jornada para a perfeição?

Parte B - Domínios Estrangeiros e o Mundo Romano
Após a morte do Rei Salomão, o território de Israel foi dividido em dois reinos: o Reino do Norte e o Reino do
Sul. Esta divisão enfraqueceu a estrutura política e militar desses reinos, permitindo uma serie de invasões por
povos estrangeiros, com sérias repercussões a longo prazo na vida do povo hebreu.
ASSÍRIA (824 a 612 a.C.)
O Reino do Norte é submetido ao poder dos assírios em 722 a.C. Seus habitantes são levados para o exílio. Os
assírios estabeleceram seu grande império ate 612 a.C., quando Nínive, capital da Assíria, é destruída pelos
medos e babilônios.
Os principais profetas deste período, após Salomão, foram Elias, Amós, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e
Daniel. Elias insurge-se contra o sincretismo religioso no Reino do Norte, proclamando Javé como único
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soberano, Deus de Israel, em oposição aos adoradores de Baal. Oséias afirma que os cultos exteriores nada
significam (Oséias, 626). Isaias proclama serem inúteis os cultos e sacrifícios se não houver a prática da justiça
e do bem (740 a.C.). Jeremias (626 a.C.) prediz a invasão do Norte como iminente e que seria um castigo
divino.
BABILONIA (612 a 539 a.C.)
Nabucodonosor, após derrotar assírios e egípcios, toma o Reino do Sul, conquistando Jerusalém em 597 a.C., e
em 586 ela é destruída e saqueada, inclusive o templo. Seus habitantes são levados ao exílio da Babilônia,
exceto os mais pobres que ficaram para cultivar a terra.
Ezequiel e Daniel foram deportados para a Babilônia onde Daniel, por seus dotes mediúnicos, toma-se
ministro da corte real e profetiza a queda do império.
PERSIA (538 a 332 a.C.)
Ao domínio babilônico, segue-se o persa. O filho de Cambises, Ciro II, o Grande, é o fundador do grande
Império Persa, ao derrotar os reinos da Ásia Menor. Em 539 a.C. toma Babilônia, anexando ao importante
Império Babilônico.
Em 538 a.C., Ciro permitiu aos hebreus exilados na Babilônia, que voltassem para Jerusalém. Assim, Jerusalém
e o templo são reconstruídos a partir de 538 a.C., face à política adotada pelo governo do império persa, que,
inclusive, lhes deu a liberdade de consciência para manter a própria religião.
Em 537 a.C., a primeira caravana de repatriados retorna. A região estava dominada por povos idolatras, que ali
haviam se instalado e que dificultavam a reconstrução do templo.
Neemias foi eleito governador por Artaxerxes, sucessor de Ciro, que o manda voltar para ajudar na
reconstrução do templo e unir o povo.
Em 428 a.C., o sacerdote Esdras Volta para Jerusalém com muitos judeus e assessorado pelos levitas.
Neemias promulga a Lei de Moisés como lei de Estado que regerá a vida da comunidade judaica. Fundava-se
assim, em 397 a.C., o Judaísmo.
Os samaritanos tentaram participar da comunidade judaica, porem os judeus os rejeitaram por terem
construído um templo, realizado reformas e aceitarem apenas o Pentateuco, rejeitando os textos
acrescentados posteriormente.
MACEDÔNIOS (332 a 63 a.C.)
Depois dos persas, são submetidos aos macedônios, com Alexandre Magno, em 3 32 a.C. Depois dos
macedônios, aproximadamente por 200 anos, são dominados pelos selêucidas (Região da Síria) e ptolomeus
(em Alexandria), dinastias fundadas pelos generais de Alexandre, apos a morte deste.
Alexandre Magno transforma o mundo da época, impondo a Cultura Helenística. Traz os avanços de sua
cultura e costumes. Morre cedo e seu império é dividido entre seus generais.
A Judéia fica sob o domínio de Ptolomeu (General grego que se tornou rei do Egito), de 301 a 197 a.C.
Deportou mais judeus para o Egito. Nesse reinado é feita a tradução dos Livros Sagrados, a Bíblia Hebraica,
para o grego (tradução dos 70).
De 197 a 142 a. C., a Judéia rica sob o poder dos Selêucidas, dinastia fundada por Seleuco, General grego que
se tomou rei da Sina; cm 175 a.C., Antíoco IV tenta impor a Cultura, a religião e os costumes gregos aos judeus.
Uns aceitavam e outros não (os gregos haviam colocado seus deuses no Templo).
A família do sacerdote Matatias se op6s aos selêucidas e os irmãos Macabeus (Judas, Jonatas e Simão) iniciam
uma guerra santa que dura três anos e meio. Conquistam territórios palestinos e os descendentes dos
Macabeus formam a verdadeira dinastia real-sacerdotal, governando a Palestina até o ano 63 a. C..
Os principais profetas deste período foram Ageu (520 a. C.), Zacarias, Joel e Malaquias, que viveu no século V
a.C.. Malaquias lembrava aos judeus as exigências de Deus e a vinda do Messias. Nessa época, a Palestina
tinha uma independência relativa e, aos poucos, Roma Vai conquistando o império grego.
O MUNDO ROMANO, SUA POLÍTICA E DOMÍNIOS
Fundada pelos etruscos, em 753 a.C., Roma tinha a alma popular devotada aos gênios, aos deuses, e as
superstições de toda espécie, mantendo-se desta forma até o período da Expansão Romana, quando esta
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sociedade conhece o seu apogeu. Após a conquista do Império de Alexandre, o grande, Roma deixa-se
influenciar pela notável Cultura dos filósofos gregos e sua religião. Antes de se apropriar dos deuses helênicos,
dotando-os de elementos das tradições e historias das populações do rio Tibre, os romanos “não procuravam
muita indagação transcendente em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto
externo, sem muitas argumentações com a lógica. Com a evolução da cidade, chegou a possuir mais de trinta
mil deuses”. (Emmanuel, A Caminho da Luz, cap. XI)
Esta sociedade não conhecia a igualdade. Pelo contrário, era dividida em classes. A maioria conhecia a
aspereza e a miséria, enquanto poucos podiam participar das decisões políticas e possuíam terras. Após as
guerras de expansão romana, ocorridas entre 264 a.C e 146 a.C; Roma não era mais aquela pequena cidade na
Península Itálica. Os domínios desta grande civilização alcançavam as regiões do Mar Mediterrâneo, ou Mare
Nostrum (Mar Nosso), como os romanos costumavam se referir.
A conquista do Mediterrâneo modificou amplamente as estruturas políticas e administrativas de Roma, assim
como sua sociedade. Além dos patrícios e plebeus surge uma nova classe social formada por mercadores
responsáveis pelo comércio em entrepostos localizados no Mare Nostrum. À medida que as conquistas
avançavam, esses mercadores, ou cavaleiros, subjugavam certos povos, transformando-os em escravos. Assim,
as guerras eram sinônimas de mais terras, tributos e escravos.
Entretanto, a política interna da Republica Romana estava em crise. Lutas pelo poder assinalavam uma
instituição que estava prestes a ruir. Caio Otavio, personagem importante deste momento, auto proclama-se
Imperador. Nasce o Império Romano em 27 a. C., um pouco antes do nascimento de Jesus Cristo.
Roma já havia dominado os selêucidas que governavam a Palestina, e conquistou Jerusalém. Fez da Judéia
província romana em 63 a.C. a 135 d.C.
O momento do nascimento de Jesus Cristo foi denominado pelos historiadores de “Pax Romana”. Otavio
Augusto foi o imperador que cessou com as conquistas, preocupando-se apenas com a manutenção de suas
fronteiras. Com o fim das guerras, o Império Romano volta seu olhar para um florescimento cultural e
artístico. Sem duvida, essa fase atingiu seu apogeu, sendo denominada “O século de Augusto”.
No capitulo XIII de “A Caminho da Luz”, Emmanuel comenta sobre o esforço despendido pelas entidades
espirituais, junto à República Romana, no período anterior ao século de Augusto, no sentido de orientar-se a
atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Com
base na educação e no amor, Roma teve nas mãos a grande oportunidade de “unificar as bandeiras do orbe,
dando um novo rumo à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da
humanidade”.
Emmanuel acrescenta que o estado que se encontrava Roma facultava a chegada do Evangelho. Roma chegou
ao ápice do seu poderio constituindo-se numa sociedade moderna e avançada.
Entretanto, com o passar do tempo, deixou-se prender por uma legião de Espíritos agressivos e ambiciosos
abrindo espaço para a violência que se seguiria. Contraiu penosos débitos diante da Justiça Divina em nome do
poder e da expansão dos seus domínios.
E nesse cenário de tão nefastos acontecimentos que Jesus reúne as assembléias de seus emissários. “A Terra
não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana”
(A Caminho da Luz, cap. XI).
Era a chegada do Cristo que se prenunciava.
Na Judéia, uma das províncias romanas no Oriente, governada por Herodes, o Grande, idumeu de origem,
facções políticas locais se digladiavam em fins do século I a.C. De um lado, a aristocracia e os sacerdotes judeus
aceitavam a dominação romana, pois os primeiros obtinham vantagens comerciais e os segundos mantinham
o monopólio da religião.
Nesse clima de agitação, durante o governo de Otavio, nasceu Jesus.
DIÁSPORA
De origem grega, diáspora que significa “dispersão”. Essa palavra tomou-se o termo para indicar as
comunidades judaicas estabelecidas fora da Palestina entre o ultimo século a.C. e o século I d.C.

6ª Aula - O Povo Judeu, Sua Organização Social, Política E Religiosa

27

"Os hebreus da Diáspora consideravam Jerusalém como a sua capital moral, encarando-a como guia religioso”.
(Extraído de “Dicionário Bíblico”, de John L. Mackenzie)

QUESTÃO REFLEXIVA:
“Reflita e comente: Que lições de vida podemos aprender com a história do povo romano”
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Xavier, Francisco C./Emmanuel - A Caminho da Luz.
- Armond, Edgard - O Redentor.
- Mesquita, Antonio Neves de - Povos e Nações do Mundo Antigo.
- Vaz, Maria L. e Panazzo, Silvia - Navegando pela História.

6ª Aula - O Povo Judeu, Sua Organização Social, Política E Religiosa
Parte A - Organização Social e Política
Um dos povos que vivia sob o jugo do Império Romano na época do nascimento de Jesus era o povo Judeu.
Essa dominação vinha desde 63 a.C., quando o general romano Pompeu dominou a região da Judéia. Apesar
de estar sob domínio de Roma, esta não retirou a liberdade da prática religiosa dos judeus, visando,
principalmente, manter a ordem mais facilmente, permitindo inclusive, que um governador testa-de-ferro
Conservasse o titulo de rei. O ultimo rei judeu foi executado em 37 a.C.
A difusão da Cultura grega e a presença de muitos judeus em outros países, juntando-se Com a unificação
política proporcionada pelo governo de Roma, Compuseram o Cenário propicio para o inicio do Novo
Testamento Com a chegada de Jesus.
Sumariamente, o Cenário era Composto por:
 Mundo antigo ocidental praticamente unificado sob a administração romana, extremamente zelosa das
regras jurídicas e tolerante Com os princípios religiosos dos povos Conquistados;
 Mundo ocidental unificado pela expansão da Cultura grega, desde a Conquista dos macedônios,
suplantando a Cultura latina e outras Com sua arte, literatura e filosofia, Com Sócrates, Xenofonte,
Platão, Aristóteles e tantos outros;
 Declínio do paganismo greco-romano e de outros povos;
 Sustentação por Israel do monoteísmo, principalmente, porque os judeus da diáspora tinham colocado
em muitos lugares os fundamentos da fé em Deus único e do conhecimento de sua lei.
CLASSES SOCIAIS
Para melhor compreender certas passagens dos Evangelhos é preciso conhecer termos que caracterizam o
estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Temos assim sumarizado alguns conceitos
importantes das diferentes classes sociais (extraído do livro “O Redentor”, cap. 12, de Edgar Armond e do
“ESE”, Introdução, item III, Kardec):
Samaritanos: povo considerado pagão pelos mais ortodoxos. Nutria profunda aversão aos judeus iniciada
séculos antes da chegada de Jesus. Existia entre eles um ódio recíproco e se esquivavam a todas as formas de
relações entre si. O antagonismo das duas nações tinha como único principio a divergência de opiniões
religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem.
A cidade de Samaria, apos a cisão das dez tribos, tornou-se a capital do reino dissidente, e para tornarem a
separação ainda mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas,
construíram um templo próprio no monte Garizim. Adotaram certas reformas:
 Admitiam somente o Pentateuco, que contem a Lei de Moisés;
 Aceitavam facilmente os ritos e as divindades estrangeiras;
 Perseguiam os que mantinham a circuncisão das crianças;
 Transformaram muitas vezes a religião em simulacros pagãos e teatro de solenidades obscenas de Baco;
 Edificaram uma fortaleza sobre as ruínas da cidadela de Davi em Jerusalém e dedicou o templo a Júpiter
Olímpico.
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Nazarenos: nome dado aos judeus que faziam votos, por toda vida ou por um período, de conservar-se em
pureza perfeita. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos
primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré.
Publicanos: encarregados da cobrança de impostos e outras rendas. Eram desprezados por todos e
considerados impuros, porque os judeus não aceitavam pagar impostos, especialmente a contribuição para o
sustento dos soldados romanos.
Fariseus: eram considerados os verdadeiros judeus da época, os melhores cultuadores e intérpretes da Tora.
Na obra “O Redentor”, cap. 12, Edgard Armond comenta que eram “dotados de mentalidade estreita: levavam
ao máximo rigorismo o culto exterior e a expressão literal dos textos”. Inimigos das inovações, mas sob as
aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos e muito orgulho. Acreditavam na
imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. A primeira noticia que se tem
deles data de 180 a.C. Foi contra eles que Jesus dirigiu grande parte de suas advertências.
Saduceus: eram livres pensadores e céticos. Não acreditavam na fatalidade ou no destino e também
discordavam dos fariseus em atribuírem a Deus a boa ou ma conduta dos homens. O Homem, diziam, deve
guiar-se pelo livre-arbítrio e é o único autor de sua infelicidade ou ventura.
Negavam a imortalidade da alma, a ressurreição, não obstante acreditavam em Deus, serviam-no com
interesse de recompensas temporais. Pacíficos e acomodados, suas riquezas os colocavam nos postos mais
altos da Administracao e da sociedade. Por isso não se deixavam empolgar pela geral expectativa da vinda de
um Messias.
Essênios: seita judia fundada cerca do ano 150 a.C. no tempo dos Macabeus. Moravam em edifícios
semelhantes a mosteiros, distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a
Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e crendo na ressurreição. Tinham seus bens em comum e se
dedicavam a agricultura. Eram celibatários, e condenavam a escravidão e a guerra. Escribas: eram aqueles que
tinham a incumbência de escrever a lei e explicá-la, e a certos intendentes dos exércitos judeus. Faziam causa
comum com os Fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Jesus, assim,
sempre os envolve na mesma reprovação.
Principais regiões e cidades
Também para efeito de melhor compreender a situação de como viviam os judeus na época de Jesus, é preciso
conhecer basicamente as principais regiões e cidades que serviram de palco para os acontecimentos que serão
tratados em aulas posteriores.
Galiléia: é uma região do norte de Israel situada entre o mar Mediterrâneo, o lago de Tiberíades e o vale de
Jezreel. E uma região de Colinas, entre elas o célebre monte Tabor, local em que, segundo os Evangelhos,
ocorreu a transfiguração de Jesus Cristo.
Belém: Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia, porém viveu sua infância e adolescência em Nazaré, na
Galiléia. Todos os seus apóstolos, exceto Judas lscariotes, que era da Judéia, nasceram na Galiléia. O apelido
“galileu” as vezes era dirigido a Jesus depreciativamente, como insulto, justamente porque ele passou a maior
parte da sua vida terrena na província da Galiléia.
Judéia: é uma região localizada a oeste do mar Morto, entre o mar Morto e o mar Mediterrâneo, estendendose ao norte até as colinas de Golan e ao sul a faixa de Gaza, sendo estas, atualmente, regiões em continuo
conflito entre Israel e Palestina. Por localizar-se numa região estratégica, sempre foi disputada por vários
povos. Principais cidades: Hébron, Belém, Jerusalém, Jerico, Betânia, Efraim, Emaús.
Nazaré: situava-se na região da Galiléia, ao norte de fértil vale de Israel, com suaves colinas de onde se pode
ver, a dezenas de quilômetros, o vale do rio Jordão. Era um dos mais belos locais da Palestina. Era uma
pequena cidade, sem grande importância política.
De população diversificada, composta por homens rústicos, pouco fiéis as leis e ritos judaicos, Nazaré era
vitima de preconceitos pelos judeus metropolitanos e era comum a frase: “Pode vir alguma coisa boa de
Nazaré'?”, como aconteceu na conversação entre Natanael e Felipe (Jo 1:46) ou como fala Isaias (Is 9: ), quando é
chamada de “Galiléia dos gentios”.
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Jerusalém: capital da Judéia, grande centro econômico, era onde Roma fazia sua sede de governo com seus
procuradores. Situava-se bem próximo ao vale do Jordão, a 30 quilômetros do Mar Morto, ao sul. O termo
significa “paz sagrada” e era o principal Centro religioso dos judeus, onde fora construído o grande templo.
A cidade dividia-se em três bairros: Cidade Alta, que ficava no Monte Sião e onde residiam os ricos; Cidade
Baixa, ao longo do vale de Cedron, onde se aglomerava o povo pobre; e o bairro do Templo, ligado a Cidade
Alta por uma longa ponte de pedra.
Era uma cidade populosa, Sendo multiplicada pelo intenso movimento a época das festas, principalmente, a
Páscoa. Era toda de ruas estreitas e íngremes, circundada por muralhas. De Jerusalém a Nazaré, são 100
quilômetros.
Jericó: ficava a oeste do Jordão controlando sua passagem, a 250 metros abaixo do nível do mar. Era
considerada a cidade das palmeiras, um Oasis no deserto. No tempo de Abraão, Isaac e Jacó, era o centro da
civilização. Muito bem fortificada, Josué alcançou aqui sua primeira vitoria, quando provocou a queda de suas
muralhas. Era dessa cidade que provinham os pais de Maria.
Cafarnaum: situada na margem noroeste do lago da Galiléia. Era a cidade base de Jesus durante o seu
ministério. Era a terra natal de Mateus. Jesus ensinava nas sinagogas e operou ali muitos dos seus “milagres”,
por exemplo, a cura do servo de centurião (Mt 8:5-13).
Belém: era mais um povoado do que uma cidade, ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, a sudoeste, nas colinas
de Judá. A cidade de Davi, sua terra natal, é o lugar onde o profeta Samuel foi escolhê-lo para suceder a Saul
como futuro rei de Israel. O profeta Miquéias predisse o nascimento do Messias em Belém. Séculos mais
tarde, nela nasceu Jesus.
QUESTÃO REFLEXIVA
Comente os fatores que contribuíram para a vinda de Jesus .

Parte B - Organização Religiosa do Povo Judeu
O povo judeu tinha uma complexa organização de suas instituições religiosas. Possuíam Uma casta sacerdotal
altamente hierarquizada; uma série extensa de ritos, liturgias e práticas devocionais e de oferendas.
Remontando as origens dessa institucionalização, podemos recordar que a época da fuga do Egito, Moisés
estabeleceu uma série de práticas religiosas que o povo deveria seguir.
Naquele período, como já vimos anteriormente, os hebreus, diante de todos os séculos que ticaram no Egito,
acabaram por incorporar uma série de valores daquela sociedade egípcia, seja o politeísmo que é o culto a
diversos deuses, como Ra, Ísis, Osíris, etc., seja, ainda, a necromancia, que era a evocação dos mortos para
fazer adivinhações, prever o futuro, descobrir riquezas.
Havia também um apego extremo as riquezas materiais que era tão forte, tão arraigado, tão dominante entre
aquele povo que, para que eles abandonassem esses Valores, esses costumes, todas essas superstições, era
preciso que se instituísse um dia para que fosse dedicado ao culto ao Deus (mico, que era a crença original dos
hebreus, sua característica marcante: o monoteísmo. Assim foi instituído o Sábado, que deveria ser reservado,
exclusivamente, para a prática religiosa e para a convivência fraternal em comunidade, ou mesmo em família,
comungando os mesmos valores espirituais.
Ocorreu, entretanto, como bem sabemos, que as regras externas que deveriam ser a base para o despertar
dos sentimentos de fraternidade, de comunhão e de religiosidade, acabaram, muitas vezes, por morrer na
frieza da letra, principalmente entre aqueles que tinham o conhecimento e “interpretavam a Lei”. A letra por
si só, não há duvida, é morta.
Vejamos alguns pontos da conjuntura da época:
Sinagoga: Só um templo existia na Judéia: o de Salomão, situado em Jerusalém, onde se celebravam as
grandes cerimônias do culto. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os
judeus se reuniam aos sábados, para fazerem suas preces publicas sob a direção dos Anciãos, dos Escribas e
dos Doutores da Lei. Ali também se faziam leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações.
Todos podiam participar.
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Sinédrio: Roma permitia aos países dominados gerir suas questões internas. Para a Judéia e a Samaria, o órgão
administrativo era o Sinédrio. Era o Supremo Tribunal da nação judaica. Tratava-se de uma assembléia
composta por 70 anciãos, chefiada por um Sumo Sacerdote. Ao procurador romano, era facultado nomear ou
depor o Sumo Sacerdote. Tinha tanto caráter religioso, como secular e a Lei Judaica (Tora) constituía a norma
de suas decisões.
O GRANDE TEMPLO
É fundamental conhecer o local tido como o mais sagrado para os judeus. Localizava-se na cidade de
Jerusalém. O Templo foi idealizado por Davi, construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor em 586
a.C. e reconstruído apos a libertação dos judeus por Ciro, o Grande, rei dos Persas. Continha várias portas e
pátios internos sobrepostos assim subdivididos:
 Pátio dos gentios: todos podiam freqüentar; ali eram vendidos os animais para sacrifícios (consta que
cabia até 140.000 pessoas);
 Pátio dos Israelitas: destinado ao povo judeu apenas;
 Pátio das mulheres;
 Pátio dos homens;
 Pátio dos Levitas: onde ficava o altar dos sacrifícios sobre uma rampa. Neste pátio, atrás do altar, erguiase o santuário com 45 metros de largura, dividido em duas partes:
o
o

A primeira chamada de O Santo, onde ticava o altar dos perfumes e incensos;
A Segunda chamada de Santo dos Santos, simbolizando a antiga Área da Aliança, que Continha duas
Tábuas de Pedra contendo os “Dez Mandamentos” e onde somente o Sumo Sacerdote podia entrar
uma vez ao ano.

Havia três categorias de sacerdotes: os sacerdotes menores, encarregados dos serviços internos e que se
subordinavam ao diretor do Templo; os sacerdotes de graus maiores, encarregados da administração civil e
religiosa; e o Sumo Sacerdote que era eleito de dois em dois anos.
Cobravam os tributos devidos ao Templo, tanto em dinheiro como em espécie, pois os israelitas eram
obrigados a pagar dízimos, bem como entregar parte da primeira colheita de suas plantações. O sacrifício
ritual de animais dependia do que se celebrava e segundo as condições de cada família.
COSTUMES
Alguns exemplos dos principais costumes na época:
 Circuncidar as crianças masculinas no oitavo dia após o nascimento;
 Proibição do trabalho no sábado;
 Comemorar a festa nacional da Páscoa em Jerusalém;
 Os criminosos sofriam a ação do “olho por olho, dente por dente”;
 As adúlteras eram lapidadas (mortas a pedradas);
 Os romanos levaram para a região a flagelação e a crucificação como forma de punição aos criminosos;
 Comércio e Profissões:
o
o

Em geral: pescadores, pastores, mercadores, doutores, escravos;
No templo: trombeteiros, acendedores de lâmpadas, tecedeiras, sacrificadores, fiscais do sacrifício,
auxiliares do cerimonial e uma série de outras funções administrativas e operacionais

Ainda sobre o Templo, podemos lembrar aquela passagem, nos Evangelhos, em que os discípulos ficam muito
admirados pelo luxo, pela suntuosidade, pela beleza e riqueza do templo e vão chamar Jesus para lhes mostrar
as edificações, e Jesus lhes diz: “Vedes tudo isto? Em verdade vos digo não ficará aqui pedra sobre pedra: tudo
será destruído.” (Mt 24:2).
E assim ocorreu, por volta de 40 anos depois, no ano 70 d. C., apos a subjugação total ao império Romano, o
Templo foi totalmente destruído pelo general romano Tito. Restou apenas, e esta de pé ate hoje, o chamado
“Muro das Lamentações”, em Jerusalém, onde muitos judeus ainda fazem suas orações.
Porque não aceitavam Jesus?
Os judeus vinham esperando pelo prometido Messias, tão falado nas Escrituras, há séculos. Quando chegou o
momento, Jesus nasceu entre nós e causou um desconforto tio grande entre os doutores da Lei,
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principalmente entre os fariseus, que acabou por levá-lo a crucificação. O orgulho os impediu de enxergar no
meigo Rabi da Galiléia a figura do Salvador. Podemos sintetizar as razões em:
 Crença generalizada que o Messias seria um “Salvador” da pátria, dominador do mundo, que libertaria o
“povo escolhido” das garras da “águia romana”;
 Para eles Jesus era demasiado simples e bom que somente se manifestava entre pessoas
desclassificadas e ignorantes, e não era um condutor energético e altivo;
 Como esperar o triunfo, a implantação de um novo reino se afirmava que maior é aquele que se fizer
menor de todos?
Da obra “Estudos Espíritas” de Joanna de Angelis, mensagem: “Jesus”, trazemos a colação os seguintes
trechos: “Incompreendido desde os primeiros instantes a sua é a vida dos feitos heróicos, da renúncia, do
sacrifício e do supremo amor ” E mais adiante: “Sua mensagem de fraternidade igualou todos os homens, cujas
diferenças estão nas indestrutíveis e inamovíveis conquistas do Espírito imortal, em que o major se faz servo do
menor e o que possui se despoja para socorrer o que não conseguiu reter...”
QUESTÃO REFLEXIVA
Comente a razão dos judeus não terem reconhecido Jesus como o Messias aguardado.
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan A O Evangelho Segundo o Espiritismo A Ed. FEESP.
- Xavier, Francisco C./Emmanuel - A Caminho da Luz.
- Armond, Edgard - O Redentor.
- Franco, Divaldo P./Joanna de Angelis - Estudos Espíritas.

7ª Aula – João Batista - Nascimento e Família, a Prática do Batismo, Pregação e Morte
Parte A - Um Profeta Chamado Elias
Relata o primeiro livro de Reis que no século IX antes de Jesus, vivia Onri, rei de Israel, construtor da cidade de
Samaria, cujo filho Acabe se casou com a princesa fenícia Jezabel, filha do rei de Tiro. Jezabel era adoradora de
Baal, deus da chuva, e mantinha 450 sacerdotes adoradores desse deus. Ela submeteu Acabe, já coroado rei, a
sua idolatria e declarando guerra aos sacerdotes e profetas do Deus de Israel, a muitos deles mandou matar.
Nessa mesma época viveu Elias, o tesbita, que era originário de Tesbi, na região da tribo de Naftali, mais tarde
chamada Galiléia. Elias amava a Deus, o Deus único e todo-poderoso dos judeus.
Conhecendo os desmandos de Jezabel e os caminhos pagãos pelos quais Acabe estava se desviando, Elias
desafiou os sacerdotes de Baal a lançar um raio do céu sobre um altar de sacrifícios, enquanto ele, Elias,
invocaria o deus de Israel. O deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro. Apesar das invocações
dos sacerdotes de Baal, o altar só veio a incendiar-se à tarde, após as preces de Elias.
Aproveitando-se da situação e esquecendo-se de que Deus é Deus de misericórdia, de amor e de perdão, Elias
ordenou que lançassem mão dos profetas de Baal e os matassem. E todos eles foram mortos degolados no
ribeiro de Quizom. (I Reis, 18:40 e 19:1), médium que era, Elias prosseguiu naquela encanação orientando o povo,
falando e agindo em nome de Deus. Mas aquela ordem para matar os sacerdotes de Baal ficou indelevelmente
gravada na sua consciência. Apenas o futuro lhe reservaria a possibilidade de redenção.
A PROMESSA DE UM PRECURSOR DO MESSIAS
Havia quase cinco séculos que a boca profética ali se calara e uma preocupação geral dominava os corações. O
povo de Israel havia sido avisado pelos profetas ha muitos anos, de que Deus enviaria um Messias, que viria
para orientar todos os homens e mulheres de boa vontade. Antes, porém, Ele mandaria alguém, um
mensageiro, um precursor, que é aquele que anuncia um sucessor ou a chegada de alguém. E o que vai
adiante.
No livro profético Malaquias, escrito apos o cativeiro do povo hebreu na Babilônia, aproximadamente no ano
480 a.C., encontra-se a promessa do Precursor, ou daquele que viria antes:
“...Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará
em seu Templo o Senhor que vós procurais;” (Malaquias 3:1).
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“Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o Dia de Iahweh, grande e terrível. Ele fará voltar o
coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com
anátema”. (Malaquias 3:23).
A promessa era a de que o próprio Elias voltaria para indicar aquele que seria o Cristo.
O ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE JOÃO BATISTA
Aproximadamente 800 anos depois da época de Elias, no tempo em que reinava na Judéia o rei Herodes, o
Grande, existiu Um sacerdote chamado Zacarias; sua mulher, Isabel, era descendente de Arão, prima de Maria,
futura mãe de Jesus.
Conforme narra Lucas, estando Zacarias a exercer diante de Deus as lições sacerdotais, um Espírito mensageiro
trouxe-lhe o recado de que fora incumbido: “Não temas, Zacarias, porque tua suplica foi ouvida, e Isabel, tua
mulher lhe dará um filho, ao qual porás o nome de João.” (Lc 1:13-17). Zacarias, por ter duvidado da mensagem
do Espírito chamado Gabriel, permaneceu mudo ate o nascimento da criança.
A TAREFA DE JOÃO BATISTA
No ano 15, sob domínio do imperador romano Tibério, encontramos João Batista em sua gloriosa tarefa de
preparação do caminho a verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus
Cristo.
João não permaneceu parado. Ele percorreu todos os lugares próximos ao rio Jordão, proclamando o batismo
do arrependimento, para que pudesse haver remissão dos erros cometidos diante de Deus e dos homens. Ele
pregava “o mergulho para a reforma interior”.
Lucas completa o perfil da tarefa de João quando cita as palavras de Isaias: “Voz do que clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor tornar retas suas veredas; todo vale será aterrado e toda montanha ou colina
será abaixada; as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a
carne verá a salvação de Deus”. (Lc 3:4-6).
Tudo isso pode ser interpretado moralmente, no sentido de preparar os homens para receber as verdades que
Jesus viria pregar.
Mateus e Marcos nos dão a descrição física do precursor e mensageiro de mais Alto (Mt 3:1-6 e Mc 1:1-6). Assim
como Elias, o antigo profeta usava uma veste de “pelo de camelo” (2 Reis, 1:7-8). A palavra veste compreende as
duas pecas principais: a túnica e o manto. A túnica era presa aos rins por um cinto de couro. Quanto à
alimentação, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos do deserto.
João Batista foi a Voz clamante no deserto. Operário da primeira hora é ele o símbolo rude da verdade que
arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a
austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do
caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo
interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que
dele disse Jesus: “Digo-vos que entre os nascidos de mulher não há maior do que João; mas o menor no Reino
de Deus, é maior que ele”. (Lc. 7:28).
De caráter enérgico, chamava o povo ao bom procedimento e, tal como Elias nos tempos antigos, não aceitava
o mau proceder. Surgiu como um orientador severo e disciplinador diante do povo. Orientava: “Quem tiver
túnicas, repartas com aquele que nada tem, e quem tiver o que comer; faça o mesmo”. (Lc 3:11).
JOÃO ANUNCIA O VERDADEIRO MESSIAS
Havia entre o povo judeu uma grande expectativa pela vinda do Messias que os libertaria do jugo romano. Não
seria João o Messias? O precursor explicava com simplicidade que a sua tarefa era de apenas preparar o
caminho para o Messias.
Por essas afirmações de que ele não era o Messias, sacerdotes e levitas enviados pelos judeus do Sinédrio lhe
perguntaram: “Quem és então? És tu Elias?... És o profeta?” (Jo 1:21). A todas essas indagações, ele respondeu
negativamente, dizendo ser somente uma voz que clama no deserto dos corações humanos. Indignados,
tomando satisfações de seus atos, voltaram a perguntar: “Por que batizas, se não és o Cristo nem Elias, nem o
profeta?” (Jo 1:25), e ele novamente esclarece: “No meio de vos está alguém que não conheceis, aquele que vem
depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália” (Jo 1:26-27), apontando para Jesus.
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O BATISMO DE JESUS
O bondoso Espírito orientador de João, aquele que o havia orientado a batizar na água lhe havia comunicado:
“Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo.” (Jo 1:33).
“Nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João a fim de ser batizado.” (Mt 3:13).
Ao ver Jesus achegando-se, o vaso improvisado para o banho lhe escorregara da mão e ele gritou sem poder
dominar-se: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um
que é maior do que eu; porque existia antes de mim. Não o conhecia eu; mas, para o tornar conhecido de
Israel é que vim com o batismo d’água e, aproximando-se, disse-lhe:
“- Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim?”
“- Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Batizado, Jesus subiu
imediatamente da água, e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo com uma pomba e
vindo sobre ele.” (Mt 14:16).
Após o ato singelo, ouviu-se uma voz: “Este é meu Filho querido, no qual pus a minha complacência”. O evento
de seu batismo por João marca o inicio da vida publica de Jesus.
Tempos depois, referindo-se a João, Jesus revela a seus discípulos: “E, se quiseres dar crédito, ele é o Elias que
deve vir. Quem tem ouvidos, ouça.” (Mt 11:14).
Em outro passo, Jesus, interrogado pelos discípulos sobre a vinda de Elias, respondeu: “Eu vos digo, porém que
Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram”. (Mt 17: 12).
PRISAO DE JOÃO
Herodes Antipas, em certa ocasião, fez uma viagem a Roma durante a qual visitou seu irmão Filipe I, onde
conheceu sua cunhada Herodíades e surgiu violenta paixão entre ambos.
Herodíades, além de ser sua cunhada de Herodes Antipas, também era neta de Herodes, o Grande, filha de
seu filho Aristóbulo. Portanto, ela também era sobrinha de Antipas.
A união com Herodíades, sua sobrinha e cunhada, causou escândalo entre os judeus, por constituir adultério
(Ex 20:14 e Lev 18:20 e 20:10), além de incesto (Lev 18:15). Ao chegar, Herodíades trazia consigo sua filha, que se
chamava Salomé.
João Batista, como em outros tempos fazia Elias contra Jezabel, repreendia o casal publicamente, pela maneira
escandalosa como viviam, já que eram péssimos exemplos para o povo, e acabou sendo encarcerado.
Preso na masmorra fria e sinistra de Maqueronte, João passou dez meses de doloroso cativeiro demonstrando
coragem férrea. Jamais temeu. Sentia interiormente que aquela era à hora do testemunho.
A MORTE DE JOÃO
Herodíades usa de um estratagema e instrui sua filha Salome para que, ao dançar para Herodes, o tetrarca, no
dia de seu aniversario, pedisse-lhe a cabeça de João Batista. Herodes não pode furtar-se, pois já havia
prometido de antemão aquilo que ela lhe pedisse. Assim, mandou degolar João batista no cárcere. (Mt 14: 10).
Cumpria-se, desse modo, a Lei de Causa e Efeito: João Batista, cujo Espírito em encarnação anterior animara a
personalidade de Elias, o Tesbita, reparava, perante sua própria consciência, o assassinato dos sacerdotes de
Baal, junto ao rio Quizom, mortos a espada por ordem dele.
QUESTÃO REFLEXIVA:
João Batista, o precursor do Messias, nos ensinava: “Preparai o caminho do Senhor; endireitai as suas veredas...”. Qual o
significado desses ensinamentos?

Parte B - Desmistificando o Batismo
Significado - Do grego baptismos, que significa mergulho, imersão, banho. O batismo é utilizado por varias
religiões, como rito de purificação e renovação.
A ORIGEM DESSA PRÁTICA
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Segundo Cairbar Schutel, o batismo tem origem na Grécia Antiga, onde os cultuadores da deusa Cotito,
participavam de banhos de imersão para purificação, antes dos rituais dedicados a ela. Por isso, eram
chamados de baptai ou banhistas.
Mas os hebreus não adotavam essa prática. Seguindo a lei mosaica, para se purificarem, eles adotavam a
circuncisão que consiste na remoção do prepúcio, uma pele que recobre a extremidade do órgão sexual
masculino.
JOÃO BATISTA, AQUELE QUE INTRODUZIU O BATISMO ENTRE OS HEBREUS.
João Batista andava em meio ao povo e pregava com austeridade o arrependimento das faltas cometidas.
Batizava aqueles dispostos a se renovarem interiormente, aqueles que aceitavam as realidades que ele
pregava de maneira a se prepararem para o advento do Cristo.
O batismo de João, nas águas, segundo explica Cairbar Schutel, era uma tentativa de abolir a circuncisão, que
além de um ato violento e desnecessário, vinha servindo de pretexto para a demagógica prática exterior entre
o povo hebreu.
O batismo realizado por João, com água, era uma prática provisória, pois ele mesmo anunciava que outro viria
e batizaria não mais com água, mas com fogo e o Espírito Santo: “Eu vos batizo com água para o
arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, de fato, eu não sou digno nem ao
menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo.” (Mt 3: 11-12).
Depois de suas pregações, João Batista imergia os arrependidos e os preparava para receberem
posteriormente as lições que Jesus iria trazer. “Voz do que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor;
tornai retas suas veredas”. (Mt 3:2).
JOÃO BATISTA E JESUS CRISTO
João Batista, ao se deparar com Jesus, não queria batizá-lo e argumentou: “Eu é que tenho necessidade de ser
batizado por ti e tu vens a mim?” Ao que Jesus respondeu: “Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém
cumprir toda a justiça”.
Se João Batista batizava as pessoas para o arrependimento, por quais razões foi necessário batizar Jesus?
Certamente que Jesus não tinha do que se arrepender. É um Espírito puro. Há interpretações de que,
submetendo-se ao batismo, Jesus quis nos ensinar a obediência e a submissão. Sim, podemos encarar assim,
se considerarmos que João Batista exortava todos a se submeterem a imersão nas águas como símbolo da
aceitação das leis de Deus.
Mas naquele momento, algo era mais importante que o exemplo, até porque a partir dali, Jesus assumiria a
sua missão e teria outras e muitas oportunidades para deixar como exemplos para a humanidade.
Na verdade era necessário que João Batista identificasse Jesus e tivesse plena certeza de tratar-se do Messias.
Isso aconteceu logo apos a imersão, quando ocorreram dois fenômenos espirituais de diferentes abrangências:
o primeiro abrange somente a João Batista, que vê os Espíritos Superiores, por determinação do Pai Celestial,
produzirem a figura de pomba que desce e pousa sobre Jesus. A segunda abrange todos os presentes que não
vêem a pomba, mas ouvem a Voz “Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.”, que certamente também
foi produzida pelos Espíritos em nome de Deus. (Mc 1:9-11).
Portanto, com o batismo, João Batista identifica Jesus e pode anunciá-lo ao povo hebreu, encerrando, assim, a
sua missão precursora do Cristianismo.
BATISMO COM FOGO E ESPÍRITO SANTO
Batizar imergindo na água, conforme efetuava João Batista era um ato simbólico. Mais importante do que ele
era o discurso que exortava as pessoas a reflexão, ei mudança e a esperança, na espera daquele que viria para
modificar definitivamente as suas vidas, Jesus. João Batista antecedia e preparava o ambiente e os corações,
criava a expectativa positiva para o advento do Cristo.
Jesus, com sua missão de redenção da humanidade, batizaria com o logo e o Espírito Santo. O termo “Espírito
Santo” designa as falanges de Espíritos Superiores a serviço da missão especial de Jesus. O fogo era a força
comburente que queimaria as paixões mundanas e o erro, consumiria as ilusões e os enganos. Podemos
interpretar esse fogo como uma força permanente, tal como de fato o é o Evangelho de Jesus. Essa força não
se esgotara e agira ate o final, para redenção de todos os homens, limpando os corações e mentes das coisas
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impuras e distantes das leis divinas, até que aprendamos e apliquemos a Lei de Amor, como a palha é
queimada em fogo que não se extingue: “A pá esta em sua mão; limparás sua eira e recolherás o trigo em seu
celeiro; a palha porém, ele a queimará num fogo inextinguível.” (Lc 3:17).
O batismo com o Espírito Santo é o despertamento para os fatos relativos ao Espírito a partir de uma
renovação interior, de uma conscientização. Significa uma qualificação das relações dos homens com o Plano
Espiritual. Essas relações sempre existiram, mas a partir dessa tomada de consciência pela adesão ao caminho
indicado por Jesus, o Homem se torna apto a melhorar e receber a “graça invisível que vem do alto e produz
em todos os que a recebem, um sinal visível que constitui a nossa fé sincera, a prática das virtudes ativas e os
esforços para a regeneração e a formação do nosso caráter”, segundo explica Cairbar Schutel.
BATISMO E COMPROMISSO NA VISAO ESPÍRITA
O verdadeiro batismo para Jesus e para a Doutrina Espírita é à restauração interior, a renovação pela prática
do Evangelho. Os Espíritos muito nos ensinam sobre a verdadeira comunhão dos cristãos com Jesus Cristo e
com Deus, o Pai Celestial. Emmanuel, por exemplo, nos diz que nem mais água, menos água, nem em relação
às crianças recém-natas, nem aos adultos - nada disso faz diferença. Essas práticas foram necessárias como o
uso de figuras e necessário para cativar e prendei a atenção das crianças no curso primário. Mas o verdadeiro
batismo consiste em ouvir os ensinamentos do Mestre e praticá-los.
Sobre a prática das demais religiões, a Doutrina nos diz que devemos compreender e não criticar a nenhum
ritual. Emmanuel nos lembra que “a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável”.
QUESTÃO REFLEXIVA
Qual o sentido do verdadeiro batismo que a Doutrina Espírita nos ensina?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. F EESP.
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8ª. Aula - Jesus; Anunciação, Nascimento, Família, Vida Dos 12 Aos 30,
Formação Religiosa e Espiritual
Parte A - Anunciação e Nascimento
As únicas fontes acerca da concepção e do nascimento de Jesus são os evangelhos de Mateus e Lucas. Sao
narrativas que trazem informações distintas.
De acordo com a Bíblia de Jerusalém, em nota explicativa encontrada em Lucas 1:29, as narrativas de Lucas
expressam o ponto de vista de Maria, enquanto Mateus apresenta-as pelo prisma de José.
Mateus aborda a concepção de Jesus, o conflito de José e a intervenção do plano espiritual em sonho, a visita
dos reis magos, guiados pela estrela de Belém, a matança dos inocentes decretada pelo rei Herodes, a fuga da
família de Jesus para o Egito e o retomo para Nazaré após a morte de Herodes.
Lucas aborda a anunciação feita pelo anjo Gabriel, a concepção de Jesus, o nascimento, o coro dos anjos
anunciando aos pastores o nascimento de Jesus, a visita dos pastores a Jesus, a apresentação de Jesus no
templo de Jerusalém, conforme costume da época.
Estas narrativas têm sido objeto de pesquisas cientificas, que visam à construção do Jesus histérico. Hoje não
existe qualquer dúvida sobre a existência histórica de Jesus e ha um bom levantamento dos aspectos culturais,
sociais da época, que nos fornecem um panorama da sociedade ao tempo de Jesus. Mas, muitas perguntas
permanecem sem respostas conclusivas. Entre estas perguntas estão: Jesus teria nascido em Belém? Herodes
teria decretado a matança dos inocentes? Jesus teria permanecido no Egito ate a morte de Herodes? Quem
eram os reis magos e Jesus teria sido visitado por eles? Essas narrativas são lendas criadas em torno de Jesus,
no processo de mistificação ocorrido ao longo dos séculos?
São perguntas, cujas respostas têm importância apenas relativa,na medida em que o essencial é a mensagem,
a vida, os exemplos de Jesus.
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Aqui, destacaremos alguns pontos fundamentais: a anunciação, a concepção de Jesus, sua família, a infância,
Jesus dos 12 aos 30. Abordaremos também a seguinte questão: Jesus era o Messias?
A ANUNCIAÇÃO
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com um varão chamado José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela
estava, disse-lhe: Alegra-te cheia de graça, O Senhor está contigo ’ Ela ficou intrigada com essa palavra e pôsse a pensar qual seria o significado da saudação. O Anjo, porém, acrescentou: ‘Não temas, Maria! Encontraste
graça junto de Deus. Eis que conceberas no teu seio e darás a luz um filho, e tu o chamaras com o nome de
Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele
reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim.” (Lc 1:26-33).
O evangelho de Lucas revela-nos a beleza poética do anuncio feito pelo anjo Gabriel a Maria, vaso escolhido
para ser a mãe de Jesus, bem como lhe fala da excelsa missão de que Jesus fora investido por Deus, nosso Pai.
0s evangelhos estão repletos de fenômenos espíritas, evidenciando o intercambio constante entre o céu e a
terra, a amorosa solicitude dos mensageiros de Deus, acendendo clarões imortais na face da Terra.
Abordaremos na seqüência, a narrativa de Mateus, para nos determos no estudo da concepção virginal de
Jesus.
A CONCEPÇÃO DE JESUS
Vejamos a narrativa de Mateus, capitulo 1, versículos de 18 a 25:
“A Origem de Jesus Crista foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com Jose, antes que
coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la
publicamente, resolveu repudiá-la em segurança. Enquanto assim decidia, eis que a Anjo do Senhor
manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher pois o que
nela foi gerada vem do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pais ele
salvara o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo
profeta: Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e a chamará a com o nome de Emanuel, o que
traduzido significa ‘Deus está conosco’. José, ao despertar da sana, agiu conforme a Anjo do Senhor lhe
ordenara e recebeu em casa sua mulher Mas não a conheceu ate o dia em que ela deu a luz um filho. E ele o
chamou com o nome de Jesus.”
O evangelho de Mateus se dirigia particularmente aos judeus e ele tinha o objetivo de evidenciar que Jesus era
o Messias aguardado ha séculos, aquele de quem tantos profetas haviam falado. Para evidenciar isto, Mateus
faz constantes alusões às escrituras antigas, inserindo-as no seu evangelho.
No tocante a concepção de Jesus, Mateus cita o profeta Isaias. No entanto, na Bíblia de Jerusalém,
encontramos em Isaias, capitulo 7, versículo 14, a seguinte profecia: “Eis que a jovem está grávida e dará a luz
um filho e dar-lhe-ei o nome de Emanuel.” (grifo nosso).
Em nota explicativa referente a Isaias 7: 14, a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: “A tradução grega traz a
virgem precisando assim o termo hebraico almah, que designa quer a donzela, quer uma jovem casada
recentemente, sem explicitar mais. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém é fiel ao texto original hebraico, em Isaias
7:14, no qual a palavra não é ‘virgem’, mas ‘almah’, ou seja, uma moça, mas em Mateus 1:23, o termo é
“virgem” utilizado na tradução grega da Septuaginta, combinando com a interpretação católica.
Voltando ao Evangelho de Lucas, nos perguntamos: O texto atual de Lucas contém a idéia de uma concepção
virginal? Se contém, teria essa idéia sido introduzida posteriormente Sendo que no relato original ela não
existia? O que se verifica é que não ha nenhuma declaração explicita de que Maria e Jose não tenham se unido
apos a anunciação.
Destacando Lucas 1:34 onde se lê: “Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço
homem algum?” Podemos compreender que no momento da anunciação, Maria não teria ainda se unido a
José, o que não quer dizer que não tenha feito posteriormente.
A profecia de Isaias (7:14) inserida em Mateus 1:23, daria fundamentação a idéia da concepção sobrenatural
de Jesus, transformando-se mais tarde num dogma da Igreja. A partir do momento em que a Igreja declara
que Jesus é Deus (século IV), Jesus só poderia ter sido gerado pelo “Espírito Santo”.
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Tudo indica que ao tempo dos apóstolos, e, portanto, do aparecimento dos evangelhos, não havia a idéia de
que Jesus havia sido concebido de forma sobrenatural. O apostolo Paulo não faz menção a isto em suas
epistolas. Em suas viagens missionárias, Paulo percorreu uma boa parte do mundo conhecido de então e se
não fez menção a concepção virginal era porque não era doutrina Corrente no seu tempo. Caso isto tivesse
sido apregoado, ele, que sempre foi muito atento na observação de desvios doutrinários, telo-ia abordado o
assunto. Registramos em sua epistola aos Gálatas (4:4) o seguinte: “...Envio Deus o seu filho, nascido de
mulher; nascido sob a Lei, para resgatar os que estavam sob a Lei,...”
A idéia da concepção e do nascimento virginais são acomodações posteriores e foram introduzidas no texto,de
forma incompetente, forçando-o a dizer, em alguns versículos, o que outros contradizem, explícita ou
implicitamente.
Jesus foi concebido de acordo com as leis naturais. Nada ocorre fora das leis naturais, que são divinas e
imutáveis. Podemos compreender o termo virgem como uma metáfora, para nos referimos ao coração lirial de
Maria, um Espírito de alta envergadura, missionária, cuja grandeza lhe facultou a condição de ser mãe de
Jesus, aceitando, incondicionalmente, a incumbência de orientar-lhe os passos e acompanhá-lo em pleno
exercício de sua excelsa missão, ate o desfecho doloroso do calvário e prosseguir como apoio amoroso aos
cristãos de todos os tempos.
A FAMÍLIA DE JESUS - JESUS TINHA IRMÃOS?
Em Lucas, 2:7, encontramos: “... e ela deu á luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o
numa manjedoura porque não havia um lugar para eles na sala”.
Pela narrativa, podemos concluir que não havia nesse tempo, a tradição de que Jesus fosse filho único. O
termo primogênito e não unigênito (único filho gerado) deixa claro que Lucas não pretendeu apresentar Jesus
como filho único de Maria.
Os evangelhos bem como Atos dos Apóstolos fazem referência aos irmãos de Jesus. Em Mateus (13:55-56)
encontramos: “Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago,
José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós?”
Há outra referência em Mateus (12:46): “Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam
fora, procurando falar-lhe”, e em nota explicativa a este versículo, a Bíblia de Jerusalém, coerente com a
postura dogmática, declara que os irmãos ai referidos não eram filhos de Maria, mas parentes próximos, por
exemplo, primos, que o hebraico e o aramaico também chamavam irmãos.
Porém, além das evidências encontradas no Novo Testamento acerca dos irmãos de Jesus, prevalece hoje, em
função das pesquisas históricas, a idéia de que Jesus teve irmãos e irmãs.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Jesus nasceu em uma manjedoura. Emmanuel refere-se a momento como “ponto inicial da lição ou salvadora do Cristo
como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes”. Reflita e comente as palavras de Emmanuel.

Parte B - Jesus: Infância à Vida Pública
A INFÂNCIA DE JESUS
Há no evangelho de Lucas (2:39,40) uma citação sobre a infância de Jesus: “Terminando de fazer tudo
conforme a Lei do Senhor; voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se
robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele”.
JESUS AOS 12 ANOS
Encontramos em Lucas 2:41-50, o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém, assim narrado: “Seus pais iam
todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou doze anos, segundo o
costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e
puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua
procura.
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Três dias depois, eles o encontraram no Templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os;
e todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram
surpresos, e sua mãe lhe disse: ‘Meu filho, porque agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te
procurávamos ’. Ele respondeu: ‘Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai?’ Eles,
porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera.”
JESUS DOS DOZE AOS TRINTA
Após este episódio, as narrativas evangélicas focalizam Jesus no início de seu ministério publico, aos 30 anos
de idade. A ausência de informações a este respeito tem levado muitas pessoas a levantarem conjecturas que,
muitas vezes são tomadas como verdade. Entre estas conjecturas, há quem afirme que Jesus esteve entre os
essênios. A este respeito, vale destacar as considerações de Emmanuel, em A Caminho da Luz, capitulo XII:
“Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida há quem o veja entre os essênios, aprendendo
as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da
Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens, que do sincero
aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditarias da
humanidade, a respeito do Salvador de todas as criaturas. O Mestre, porém, não obstante a elevada Cultura
das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiro dias na Terra, mostra-se tal
qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio.” Onde
esteve Jesus dos 12 aos 30?
Retornemos a Lucas 2:51,52 e vejamos o que ele nos diz, após o fato de Jesus ter sido encontrado no templo
de Jerusalém: “Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a
lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante
de Deus e diante dos homens.”
No limiar do estudo sobre o ministério publico de Jesus, vamos refletir: Jesus era o Messias? As principais
acomodações, interpolações, alterações nos textos evangélicos, especialmente quanto as origens humanas de
Jesus, convergem para um único objetivo: convencer que Jesus é o Messias.
Porém, o que Israel esperava? Durante séculos, foram construindo a expectativa de um messias belicoso,
Segundo as melhores interpretações dos textos proféticos, revestido de poder temporal, que iria libertar o
povo do jugo estrangeiro e estabelecer a hegemonia do povo de Deus.
Jesus, no entanto, não corresponde ao conceito tradicional judaico do Messias. Jesus não era um messias
político. As profecias que o descrevem como um líder político são inaceitáveis. Conforme assinala Hermínio
Miranda no livro “Cristianismo: A Mensagem Esquecida”: “...A despeito das manipulações posteriores, contudo
ficaram veementes indícios de que Jesus jamais se considerou o messias da tradição judaica. Um desses
indícios está na surpreendente questão levantada por João Batista, Segundo consta em Mateus, 11:3 “És tu
aquele que há de vir, ou devemos esperar outro?”...Jesus lhe responde com extrema habilidade e inteligência.
Que o próprio João o julgue: os cegos vêem, os coxos andam, os “mortos” ressuscitam. No entanto, cala-se
sobre os aspectos políticos. Equivale isso a dizer: Trago comigo as credenciais de um enviado, sim, para servir,
para amar e pregar uma doutrina libertadora, mas não sou o Messias no sentido político das expectativas
tradicionais.
A DESCONSTRUÇÃO DO MITO
Assinala Herculano Pires em sua obra “Revisão do Cristianismo” que Kardec foi o primeiro a ter a coragem de
submeter o Evangelho (no sentido global do termo) as divisões necessárias, para separar do texto, dividido em
Cinco partes, o ensino moral de Jesus. Esse ensino que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e
do Homem. E nele, Jesus não aparece como um taumaturgo místico ou um semi-deus, a pessoa de Deus no
mundo ou a encarnação do Verbo, mas como o ser na existência, o homem no mundo (não do mundo) da
expressão kardeciana, o homem que traz consigo a mais perfeita idéia de Deus e por isso se encamou, para
transferi-la aos homens como homem.
Finalizando, transcrevemos as considerações de André Luiz em “Mecanismos da Mediunidade”, capitulo XXVI:
“Desde a chegada do Excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o
pensamento da humanidade.
Dir-se-ia que no estábulo se resumem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os
diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza.
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Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando
Aquele que vinha libertar as nações, não na forma social que sempre lhes será vestimenta às necessidades de
ordem coletiva, mas no ádito das almas, em função da vida eterna.
Antes dele, grandes comandantes da idéia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões.
Guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular recordados como disciplinadores e
heróis, mas todos desfilaram com exércitos e formulas, enunciados e avisos, em que se misturam retidão e
parcialidade, sombra e luz.
Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas, com a sua magnitude moral, imprime novos
rumos a vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra. Transmitindo as ondas
mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a
Vida Maior como que a ranger-lhes as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal
do Bem Eterno.”
QUESTAO REFLEXIVA:
Comente a importância da encarnação de Jesus entre nós
Bibliografia
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- Miranda, Hermínio - Cristianismo: A mensagem Esquecida.
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9ª Aula – O Colegiado Apostólico
Parte A – A Formação do Colegiado Apostólico
Ao iniciar sua vida publica, Jesus tinha mais ou menos trinta anos. (Le 3:23).
Apos o memorável encontro com João Batista as margens do rio Jordão: “Eis o cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!”, Jesus, rumou para o deserto onde permaneceu por quarenta dias e quarenta noites.
Diz o Evangelho que Jesus ‘foi levado pelo Espírito ao deserto’, o que podemos interpretar como inspiração
divina. Durante todo o tempo desse retiro o Mestre permaneceu em absoluto jejum, sem nada comer ou
beber.
Muitos profetas da antiguidade retiravam-se para meditação e prece, como Jesus também o fez. Era uma
prática que conduzia a certo desprendimento das coisas terrenas, proporcionando novas percepções da
realidade e da verdade universal.
Jesus, nesse insulamento voluntário, por certo, entrou em plena comunhão com o Pai, e dali saiu em absoluta
sintonia com a missão monumental que o aguardava.

OS PRIMEIROS DISCÍPULOS
Deixando para trás o deserto, Jesus retoma a Galiléia. Conforme descrição constante do Evangelho de Mateus,
Jesus estava caminhando junto ao mar e viu dos irmãos: Simão, chamado
Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, disse-lhes: “Segui-me e
eu farei de vos pescadores de homens.” Eles, imediatamente, deixaram as redes e o seguiram.
Seguiu adiante e viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai
Zebedeu, a consertar redes. E os chamou. Eles, imediatamente, abandonaram o pai e o barco, e o seguiram.
E, em outro dia, encontrou Filipe e também lhe disse: “Segue- me”. Felipe, logo após, encontra Natanael e lhe
diz: “Encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na Lei, e os profetas...”. Natanael, após o encontro
com Jesus, muito impressionado, exclama: “Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel!”. (Jo 1:43-49).
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Peregrinando por toda a Galiléia, Jesus anunciava o “Reino de Deus”, pregava nas sinagogas, curava os
enfermos, expulsava os maus Espíritos. Por toda a região sua fama se espalhava e verdadeiras multidões o
procuravam para ouvi-lo, ou para serem curados: paralíticos, lunáticos, atormentados, etc.
Enquanto seguia, Jesus ia convocando discípulos:
“E tornou a sair para a beira-mal; e toda a multidão até ele; e ele os ensinava. Ao passar viu Levi, o filho de
Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: ‘Segue-me’. Ele se levantou e o seguiu.” (Mc 2:13-14).
São realmente fascinantes os relatos contidos nos Evangelhos sobre a convocação de Jesus aqueles que seriam
seus discípulos e a imediata resposta de aceitação.
Por essas narrações, constatamos que Jesus tinha uma forma inigualável de falar e cativar as pessoas.
Ouviam-no e diziam: “Jamais um homem falou assim!” A simplicidade, a humildade, a sinceridade, o
sentimento verdadeiro, tornariam imortais as palavras do Mestre. Jesus não pregava a prática de rituais, as
penitências, ou outros tipos de liturgias ou cerimônias publicas.
Em seu estilo único, o Mestre não impunha as pessoas um comportamento ético, ele as convidava a reflexão e
a revisão de Valores; convidava-as a um despertar.
Para os ensinamentos morais, sua linguagem era simples e alcançava a todos. Ele falava de grãos de
mostardas, de senhores e trabalhadores, de sementes e colheitas, de noivas e casamentos, etc., ou seja, de
coisas que as pessoas estavam familiarizadas, pois faziam parte do cotidiano da época.
E, principalmente, Jesus era a plena exemplificação de tudo que ensinava. Tratava amorosamente os sãos,
assim como os doentes; os ricos, assim como os pobres; acolhia os excluídos da sociedade e todos aqueles
então considerados “pecadores”.
De seu coração, transbordava o amor, e sua presença maravilhava as pessoas. Os discípulos, assim, eram
convocados e tudo abandonavam para segui-lo.
Jesus, que apenas com um olhar podia sondar a alma das pessoas, reconheceu nos discípulos o potencial para
serem seus seguidores.
A INSTITUIÇÃO DOS D0ZE
Jesus então agrupava aqueles que seriam os discípulos mais próximos e, em certo momento, ele designou os
12 que seriam seus apóstolos
“Depois subiu à montanha, e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu Doze, para que
ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois,
os Doze, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o
nome de Boanerges, isto é filhos do trovão, depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho
Alfeu, Tadeu, Simão o zelota, e Judas Iscariot, aquele que o entregou.” (Mc 3:13-19). E deu-lhes o nome de
“apóstolos” (Lc 6:13), que significa pregadores ou propagadores.
O número doze, precisamos lembrar, tem um significado especial para os judeus, pois foi o número das antigas
tribos de Israel. Pela significação especial do número doze, como citamos acima, doze foram os discípulos
nomeados como apóstolos por Jesus. Tal era a importância desse simbolismo que, após Judas, para manter o
numero doze, outro o sucedeu: Matias.
OS APÓSTOLOS
Em relação aos apóstolos, vemos a advertência de Jesus: “A quem muito foi dado, muito será cobrado.”
No entanto, a atuação dos discípulos, enquanto acompanhavam Jesus, não foi tão significativa, ou, nas
palavras de Cairbar Schutel, na obra “Vida e Ato dos Apóstolos”:
“O trabalho dos apóstolos durante a vida corpórea de Jesus, foi nulo. Só depois de haverem recebido o
Espírito, após, a explosão de Pentecostes, é que eles entraram em ação para o desempenho de grande tarefa.”
Mas, adiante, clama:
“Mas passado o Pentecostes todos os escolhidos pelo Mestre, com exceção de Judas Iscariote que faliu em sua
missão, cedendo num momento de fraqueza, as injunções inferiores, todos os demais fizeram o que lhes foi
possível para a difusão do grande Ideal a eles outorgado.”
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PEDRO (Simão)
Era um pescador. Quando Jesus encontrou-o pela primeira vez, disse-lhe: “Tu és Simão, irmão de João;
chamar-te-às Cefas.” (João, 1:42). Esta palavra aramaica “Cefas” significa “pedra”. Em outro relato, temos:
“Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja.” (Mt 16:18).
Principalmente por esta sentença de Jesus, Pedro é, para a tradição católica, designado como o primeiro papa.
Pedro pode ser considerado, dentre os apóstolos, como o mais importante. Ele esta presente em quase todos
os momentos de maior relevância descritos nos Evangelhos. E embora num momento de hesitação, na hora
crucial, tenha negado Jesus, vemos que, posteriormente, ele se firmou e emergiu como o líder dos demais
apóstolos.
TIAGO (Tiago Maior)
Era irmão de João e filho de Zebedeu. Jesus chamou a ambos, ele e seu irmão, de “filhos do trovão”. Talvez,
assim os designou pela impulsividade que lhes era peculiar, como podemos constatar em diversas narrativas
evangélicas. Podemos notar também que seu nome sempre esta associado ao de seu irmão, e, em companhia
de Pedro, eles estiveram ao lado de Jesus nos principais eventos de curas, materializações e, especialmente,
no momento da transfiguração de Jesus ocorrida no monte Tabor.
JOÃO
Era o mais jovem dos discípulos. Como seu irmão, João também era pescador. Quando chamado por Jesus,
também o atendeu prontamente. Foi o único apostolo que acompanhou Jesus ate a morte na cruz, momento
em que Jesus confiou-lhe a tarefa de cuidar de Maria. Além do Evangelho, atribui-se a João: as Cartas de João
e o Livro do Apocalipse.
ANDRÉ
Era irmão de Pedro. Tinha sido discípulo de João Batista, conforme vemos no Evangelho de João (1:40):
"André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus.” E foi ele
que testemunhou para seu irmão Pedro: “Encontramos o Messias (que quer dizer Cristo). E o conduziu a
Jesus.”
FILIPE
Em João, 1:44-45, encontramos: “Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontra
Natanael e lhe diz: “Encontramos aquele de quem escreveram Moises, na Lei e os profetas: Jesus, o filho de
José, de Nazaré.”
Em Atos dos Apóstolos, cap. 8, encontramos algumas narrações de seu exercício apostólico: “As multidões
atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava ou viam-no pessoalmente. De
muitos possessos os espíritos impuros saiam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram
curados. E foi grande a alegria naquela cidade. ”E adiante, no mesmo capitulo, é descrito que anunciava a Boa
Nova em todas as cidades que atravessava.
BARTOLOMEU (Natanael)
Há pouca informação sobre Bartolomeu. Assim chamado nos três primeiros Evangelhos, João o chama de
Natanael. Acredita-se que Bartolomeu seja seu sobrenome. Em João, 1:45-47, encontramos um traço de sua
personalidade: a sinceridade e a espontaneidade. Após Felipe anunciar-lhe que havia encontrado o messias
em Nazaré: “Perguntou-lhe Natanael ‘De Nazaré pode sair algo de bom?’ Filipe lhe disse: ‘Vem e vê ’. Jesus viu
Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: ‘Eis verdadeiramente um israelita, em quem não há fraude’.”
MATEUS (Levi)
Mateus, também chamado Levi, era um publicano (cobrador de impostos) - uma das classes então mais
odiadas pelos judeus. Certo dia, quando estava no exercendo suas funções de coletoria, Jesus passou e ali o
encontrando chamou-o, e ele atendeu de imediato. E apos deixar tudo, ofereceu a Jesus uma grande festa em
sua casa, e com eles estava numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Nesta passagem, apos a
manifesta indignação dos fariseus e seus escribas sobre “comer com pecadores”, Jesus responde: “Os são não
têm necessidade de médico, e sim os doentes.”
TOMÉ
Tomé, também chamado Dídimo, não é muito citado nos Evangelhos. Ficaria conhecido por, após o
desencarne e reaparecimento de Jesus, ser aquele que não acreditou porque não viu. Alguns dias depois,
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quando Jesus apareceu novamente, disse: “‘A paz esteja convosco ’Disse depois a Tomé:‘ Põe teu dedo aqui e
vê minhas mãos! Estende tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê!’ Respondeu-lhe Tomé:
‘Meu Senhor e meu Deus! ’ Jesus lhe disse: ‘Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram!”.
TIAGO (Tiago Menor)
Tiago, filho de Alfeu, foi chamado, por Marcos, de Tiago Menor, para distingui-lo de Tiago, irmão de João, e
filho de Zebedeu. Há poucas referências a este apóstolo. Ele sempre é citado em Companhia dos outros
apóstolos.
TADEU (Judas, não o Iscariotes)
Mateus e Marcos o chamaram de Tadeu; Lucas, de Judas – filho de Tiago, e João, de Judas - não o Iscariotes.
Na última Ceia, foi o apostolo que perguntou a Jesus: “Senhor por que te manifestarás a nós e não ao
mundo?”
SIMAO (o zelote)
Para distingui-lo de Pedro, que também se chamava Simão, os evangelistas o chamaram de Simão, o zelota, ou
Simão, o cananeu. Nos Evangelhos, há poucas referências a este apóstolo.
JUDAS ISCARIOTES
Nos Evangelhos, quando sãos relacionados os apóstolos, Judas Iscariotes é sempre colocado no fim da lista,
pois este foi aquele que entregou Jesus. Não há indicação de quando ele foi chamado por Jesus. Quando então
se juntou aos demais discípulos, assumiu a função de tesoureiro. Apos ter entregado Jesus as autoridades,
sentiu imenso remorso e suicidou-se.
MATIAS
Com a morte de Judas, outro deveria assumir seu lugar. Conforme narrativa contida em Ato dos Apóstolos,
capitulo 1 , o apostolo Pedro conduziu a escolha de um sucessor de Judas. No sorteio entre Barsabás e Matias,
este último foi o vencedor.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como fizeram os discípulos de Jesus, seríamos nós capazes de, se fossemos chamados, segui-lo com todo o coração?

Parte B – A Missão dos Apóstolos
Jesus ensinava por parábolas. Muitas vezes, os discípulos, após ouvirem uma parábola, não a compreendiam.
Como consta do Evangelho de Mateus, cap. 13, após Jesus ter contado a parábola do semeador à multidão:
“Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: ‘Por que lhes falas em parábolas? ’Jesus respondeu: ‘Parque
a vós foi dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado e
lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. E por isso que lhes falo
em parábolas: porque vêem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender E neles que se cumpre a profecia de
Isaias, que diz: Certamente haveis de ouvir e jamais entendereis, certamente haveis de enxergar e nada vereis
’.(...)” (Mt 13:10-14).
E adiante: “Mas felizes os vossos olhos, porque vêem e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo
que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.”
Por esta passagem, vemos que Jesus tinha um cuidado especial para ensinar seus discípulos que eram mais
próximos. Essa atenção justificava-se exatamente porque eles estavam sendo preparados para assumir suas
missões.
Os apóstolos, podemos deduzir pela análise conjunta dos Evangelhos, por certo tempo, nutriram a idéia
comum aos judeus: a do Messias que iria libertá-los do jugo estrangeiro e se tomar um monarca.
Eles demoraram algum tempo para entender a verdadeira missão de Jesus, e também a natureza de seus
próprios compromissos. E relevante citar também que, além dos doze discípulos que se tomaram apóstolos,
muitos outros discípulos seguiram Jesus.
Em Lucas, 10:1, encontramos a citação da missão dos setenta e dois discípulos: “Depois disso, o Senhor
designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois a sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio
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devia ir. E dizia-lhes: ‘A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que
envie operários para sua colheita. Ide! Eis que vos envio como cordeiros entre lobos.” (grifo nosso).
No discurso aos seus discípulos, Jesus faz diversas recomendações. Citemos algumas, como consta em Mateus
cap.10 e Lucas, caps. 9 e 10:
 “Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos, antes, as ovelhas
perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o Reino dos Céus esta próximo.”
 “Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes,
de graça dai.”
 “Não Ieveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas
túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento.”
 “Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malicia
como as pombas.”
 “por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho
perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou
o que haveis de falar Naquele momento o Espírito de vosso Pai é que falará em vós.”
Vemos nestas exortações do Mestre Maior, como em todas as outras que eram dirigidas especialmente aos
seus discípulos, uma solicitação de algo mais, de um compromisso muito maior. Em geral, quando Jesus
dirigia-se a multidão, sabendo a natural dificuldade do Ser, não lhes pedia além do que eles podiam
compreender.
Assim, em regra, seus sermões eram mais esclarecedores, acolhedores, consoladores... Eram como sementes
lançadas para germinarem futuramente com mais vigor; eram bálsamos que aqueciam os corações oprimidos
e aflitos e despertavam a esperança na vida, despertavam naqueles que não tinham mais fé, por ver tanta
iniqüidade, despertavam a confiança em Deus, e especialmente a convicção na vida futura.
Para seus discípulos, no entanto - repetimos - vemos que o chamado é uma convocação para ir muito além. E,
como em todo trabalho missionário, para dar largos passos, passos vigorosos de sacrifício, de renuncia, de
superação.
Conclamou-os Jesus, como acima transcrevemos, a ir e propagar o Evangelho, anunciando o “Reino de Deus”,
pois esse deve ser um dos principais objetivos de um cristão: difundir, espalhar, fazer a divulgação do
Evangelho.
Conclamou-os o Mestre a levar alivio aos enfermos, sacrificando-se para levar conforto aos sofredores. E tudo
isso gratuitamente, dando de graça o que de graça receberam. Foram conclamados a vencer todas as paixões
humanas, como a cobiça e a vaidade. Foram inspirados a ter sabedoria e prudência para saber agir em cada
circunstancia.
Foram, por fim, alertados que toda essa tarefa, todo esse trabalho despertaria a fúria e a animosidade de
muitos, especialmente daqueles que não queriam ver o triunfo do Bem. E diante de todo esse panorama que
lhes é apresentado, que faria muitos outros recuar, Jesus pede-lhes que tenham confiança, pois em todos os
momentos difíceis que viriam o “Espírito de vosso Pai é que falará em vós”.
Após terem convivido por três anos com o Mestre, quando Jesus anunciou a sua partida, eles manifestaram
medo e preocupação. Nós podemos ficar imaginando: Como seria conviver pessoalmente com Jesus? Como
seria ouvir diretamente suas inigualáveis palavras? Como seria estarmos em sua presença, estarmos envoltos
em sua luz resplandecente?
Com certeza, os discípulos, em companhia de Jesus, sentiam-se seguros, protegidos. Mas, a cena altura, à hora
era chegada. Então Jesus disse-lhes: “Deixo-vos a paz, minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá.
Não se perturbe nem se intimide vosso coração.” (Jo 14:27).
Ainda assim, como sabemos, dentre os doze apóstolos, apenas João acompanhou-o até o Gólgota - o local de
sua crucificação. Todos os demais hesitaram e fugiram. Como citamos anteriormente, foi somente após o
Pentecoste que os apóstolos compreenderam e assumiram integralmente suas missões.
Vemos que, em relação à vida e missão dos apóstolos, encontramos poucas informações nos Evangelhos. No
entanto, embora sejam poucos os dados que temos, são estes suficientes para entendermos o caráter de suas
missões, bem como constatar o fervor que cada um deles demonstrou.
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Cairbar Schutel, na obra “Vida e Ato dos Apóstolos”, conclui: “A vida dos Apóstolos foi uma vida de trabalhos,
de incessante luta pela difusão do Evangelho; foi uma vida de abnegação e ingentes sacrifícios; de verdadeiro
desapego as coisas do mundo; de dares, de sofrimentos, mas lambem de gloria que não se extingue, de
aquisição de tesouras que não perecem, de luzes que não se apagam, de verdades que nos conduzem as
alturas, onde melhor compreenderemos a Deus e sua infinita sabedoria.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como podemos vivenciar, nos dias de hoje, as orientações de Jesus aos Apóstolos?

Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Schutel, Cairbar e Vida e Ato dos Apóstolos.
- Xavier, Francisco C./ Humberto de Campos - Boa Nova.

10ª Aula - Os Sermões do Novo Testamento
Parte A - Sermões do Monte, Profético, do Cenáculo, dos Oito “Ais”
A palavra SERMÃO significa discurso religioso, doutrinário ou moral; pode ter também o sentido de uma
repreensão, uma admoestação ou crítica com a intenção de moralizar, corrigir um comportamento ou
situação.
No Novo Testamento, estão relatados quatro sermões proferidos por Jesus em sua vida pública, em seus
contatos e diálogos com as pessoas, cada um deles com destinação e objetivos definidos:
1) Sermão do Monte ou da Montanha ou das Bem-Aventuranças (Mt 5:1-12; Lc 6:20-23):
Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal
contra vos por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos
céus, pois foi assim que perseguiram os profetas, que vieram untes de vos.
Iniciando sua vida publica, Jesus foi morar em Cafarnaum, começando então a pregar, e logo as multidões o
seguiam.
O Sermão da Montanha foi uma das primeiras mensagens coletivas de Jesus ao povo judeu e a Humanidade.
Podemos imaginá-lo falando com imensa doçura à multidão que o escutava, os olhos cheios de luz e amor, as
palavras consolando e curando as almas doloridas.
Este e o mais profundo, expressivo e também o mais conhecido dos Sermões de Jesus e foi pronunciado aos
pés de um monte próximo ao Mar da Galiléia (Lago de Genezaré).
Nele, Jesus se mostra em toda a sua plenitude espiritual e convida a Humanidade a uma reflexão interior,
mostrando a bondade, a justiça e o acolhimento de Deus a todos os seus filhos, sem exceção. O Mestre não
condena a Lei existente, mas traz uma nova interpretação da moral bíblica, conduzindo as pessoas a uma
interiorização e aprofundamento dos seus ensinamentos e ao desejo de se transformar intimamente.
Jesus explica a todos como devem viver para chegar a perfeição espiritual e apresenta um Deus de Amor e Paz,
que jamais deixa de ouvir nenhum de seus filhos. As pessoas ficavam surpresas e encantadas ao ouvirem uma
interpretação das Escrituras tão diferente da ensinada pelos sacerdotes e fariseus, uma Lei dura, cheia de
rituais e imposta pelo medo.
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No Sermão da Montanha, Jesus convida o Homem a abandonar o “homem velho”, sua inferioridade espiritual,
suas antigas crenças, vícios e hábitos e a deixar surgir em si mesmo o “homem novo”, edificado em novos e
verdadeiros Valores morais.
2) Sermão Profético (Mt 24:1-51 e 25:1-30; Lc 21:5-7; Mc 13:1-4):
Este Sermão, também chamado de Discurso Escatológico (previsões sobre a consumação do tempo e da
história), foi pronunciado no Horto das Oliveiras e revela uma serie de profecias (predições ou previsões do
futuro), as mais importantes do Novo Testamento: descreve acontecimentos que ocorreriam nos anos ou
séculos seguintes, por causa da dureza dos corações humanos, que resistiam e resistem, ainda hoje, em
acolher e viver a mensagem de amor trazida pelo Mestre.
Pelas palavras que Jesus usou nesse Sermão, pode-se perceber nele uma certa tristeza, pela incompreensão
dos homens diante de seus ensinamentos, cujo objetivo básico é a transformação moral da Humanidade.
Entre outras profecias, Jesus descreve a destruição do Templo de Jerusalém, que se cumpriu no ano 69 d.C.,
quando o exército romano de Tito invadiu Jerusalém.
O Mestre descreve também o sofrimento que estava por vir pela ação dos falsos profetas, aqueles que,
embora conhecedores das verdades espirituais deturpam e manipulam os ensinamentos evangélicos para seu
beneficio próprio, submetendo os desavisados ao seu poder de dominação e sedução, a fé cega, ao fanatismo,
ao ritualismo, a discórdia e a superstição.
Jesus fala da perseguição e morte dos seus discípulos, os daquela época e os que o seguissem no futuro,
pagando com a própria vida a defesa dos princípios ensinados por ele; alerta sobre guerras, fome e outras
tragédias que atingiriam a Humanidade pela persistência do Homem no orgulho e no egoísmo, pelo seu apego
as instituições, dogmas e as idéias moralmente distorcidas.
Em “A Gênese”, Cap. XVIII, it. 9, Kardec escreve: “*...] a Humanidade se transforma como já se transformou
noutras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as
crises de crescimento de crescimento para os indivíduos; crises, muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam
consigo as gerações e as instituições, mas, sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral”.
O retorno de Jesus, também citado por ele, não afirma um retorno físico, mas a vitória de seus ensinamentos,
a compreensão e a vivência da Lei do Amor pelos homens, instalando no planeta um mundo novo de paz e
progresso, quando eles aprenderem não apenas a ler, mas, sobretudo a viver os Evangelhos.
No Sermão Profético, Jesus nos legou ainda algumas analogias e três parábolas que resumem todo o
ensinamento e as advertências do Mestre para que possamos superar as tribulações e os sofrimentos
causados pela nossa pouca evolução espiritual do “Mordomo ou dos Dois Servos” (Mt 24:45-51), das “Dez
Virgens” (Mt 25:1-13) e dos “Talentos” (Mt 25:14-30).
Nesse Sermão são descritas grandes dificuldades, mas é preciso enxergar através e além da dor, a mensagem
de esperança e de certeza num futuro muito melhor, construído pela transformação moral dos seres
humanos. Para construir, muitas vezes é necessário destruir. (LE. – Lei de destruição).

3) Sermão do Cenáculo (Mc 14:1-31; Mt 26:1-35; Lc 22:1-38; Jo 13:1-38; 14:1-31;15:1-27; 16:1-33; 17:1-26):
Esse Sermão é conhecido como “Sermão do Cenáculo”, por ter acontecido num recinto fechado, uma sala para
refeições, um lugar onde Jesus se reuniu com os doze discípulos para a ceia da Páscoa Judaica, a última que
faria na vida terrena junto aqueles a quem tanto amava. E ali ele preveniu e preparou os discípulos para os
acontecimentos que iriam ocorrer nos próximos dias.
Para os judeus, a Páscoa (Pesach = passagem) é a data em que comemoram sua saída do Egito, o fim de uma
longa e sofrida escravidão.
Para os cristãos, a Páscoa relembra a ressurreição de Jesus e tem um sentido simbólico de libertação, pois
demonstra, sem duvida, a imortalidade da alma, que não fica presa a vida física nem se anula com a morte,
mas representa, sobretudo, a renovação do Espírito, o fim da escravidão da ignorância espiritual.
Nessa ceia, Jesus partilhou com os discípulos o pão e o vinho, simbolizando a sua entrega total de amor pela
Humanidade. Foi também nessa ocasião que ele nos deixou uma profunda lição de humildade, ao lavar os pés
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dos discípulos e mostrar que a autoridade só pode ser entendida como função de servir aos outros. O amor
conduz ao sentimento fraterno e exclui qualquer tipo de superioridade entre as pessoas.
Ele se despede dos discípulos e reafirma sua ida para o Pai, com as palavras que talvez sejam o seu mais belo
pronunciamento, nos entregando o mandamento maior da Lei e nos dando a diretriz que deve nortear o nosso
comportamento como seres humanos irmãos:
Em João 13:33-35: “Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. [...] Para onde vou vós não podeis ir.
Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos
outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros“.
O Mestre anunciou também a vinda do Paráclito (o Consolador, o Espírito de Verdade). Esta predição é uma
das mais importantes, do ponto de vista religioso, porque em Suas palavras se percebe claramente que: Jesus
não disse tudo o que tinha a dizer, mas caberia a “outro Consolador” complementar e relembrar os seus
ensinamentos; quando se refere a “outro Consolador”, é obvio que Jesus não se reporta a si mesmo; e quando
diz que esse Consolador ficaria eternamente conosco, ele não poderia ser uma pessoa, mas poderia ser uma
doutrina consoladora inspirada pelo Espírito de Verdade.
A Doutrina Espírita tem as condições para ser o Consolador prometido por Jesus, pois não é uma doutrina
individual, nem de concepção humana, mas foi uma Doutrina trazida por uma coletividade de Espíritos; não
suprime nada do Evangelho, antes o complementa e esclarece; com a ajuda das novas leis que revela, aliadas
as leis que a Ciência já descobriu e continua descobrindo, permite o entendimento do que era ate então
incompreensível ou inadmissível para nós.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. VI, “O Cristo Consolador”, it. 4, Kardec escreve: “O Espiritismo
vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo: o Espírito de Verdade preside ao seu
estabelecimento. [...] O Cristo disse: “que ouçam os que têm ouvidos para ouvir”. O Espiritismo vem abrir os
olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre
certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da Terra e a todos os que
sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores.” *...]
Terminada a ceia, Jesus orou serena e amorosamente por ele mesmo, pelos discípulos e por todos os que
viriam a ser seus seguidores em todas as épocas e foi com eles para o Jardim de Getsêmani, onde deveria
acontecer a prisão e o inicio de sua paixão.
4) Sermão dos oito “Ais” (Mt 23:13-36):
Este Sermão foi uma severa repreensão aos escribas (Doutores da Lei) e Saduceus, mas principalmente aos
fariseus, a mais influente seita entre os judeus. Eles cerceavam a liberdade religiosa e moral do povo, devido
ao poder e domínio que detinham e a imposição de suas idéias cristalizadas e apego aos rituais.
É chamado “Sermão dos Oito Ais”, porque a maioria advertências do Mestre iniciavam-se com as palavras: ‘Ai
de vós, escribas e fariseus, hipócritas...”
Na Bíblia de Jerusalém, em Mt 23:13-36, são consideradas sete advertências de Jesus aos fariseus, mas
levando-se em conta também o trecho encontrado em Mc 12:40 e Lc 20:47, elevam-se a oito as suas
repreensões a eles, a quem se dirige enfaticamente.
Jesus adverte-os principalmente a respeito das falsas virtudes com que se apresentavam publicamente, da
corrupção e da desonestidade de seus propósitos perante os menos favorecidos intelectual e socialmente, da
injustiça que praticavam de todas as maneiras. E os chama de serpentes e raça de víboras, alertando-os sobre
as conseqüências espirituais no futuro.
Por isso não hesitaram em insuflar e manipular a multidão que dominavam com tanta facilidade, para
condenar Jesus à morte.
QUESTÃO REFLEXIVA
No Sermão da Montanha, Jesus ensinou-nos o caminho para a nossa transformação individual e coletiva. Faça uma
reflexão sobre esse ensinamento na sua vida diária.

Parte B - O Sermão do Monte: As Bem-Aventuranças - (Mt 5: 1-12)
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OS POBRES DE ESPÍRITO E OS AFLITOS
“Bem-Aventurados (Felizes) os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus”. ( Mt 5:3)
No Sermão da Montanha, quando Jesus se referiu aos “pobres de espírito”, ele não estava falando das pessoas
de pouca inteligência ou cultura, nem de pobreza material; referia-se às pessoas simples de coração e
sentimentos, aos humildes de espírito, não escravizados as paixões e bens terrenos, ou seja, aos “pobres pelo
espírito”, aqueles que aceitam as coisas do Espírito com naturalidade, tem consciência de sua condição
espiritual e se empenham em transformar-se interiormente, buscando o amparo do Pai e dos bons Espíritos.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, estudam-se as principais bem-aventuranças, mas sempre
observadas à luz do processo reencarnatório. O estudo todo é voltado para a reflexão sobre as nossas
experiências enquanto encarnados e a necessidade da nossa transformação interior para evoluirmos
espiritualmente.
No Cap. VII, it. 2, encontramos: “*...] Ao dizer que o reino dos Céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém
será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito; que o ignorante que possui essas
qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as
circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os
vícios que dele nos afastam. [...].”
E no mesmo capitulo (Instruções dos Espíritos), it. 11: [...+ “Todos os homens são iguais na balança divina;
somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os Espíritos são da mesma essência e todos os
corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam; ficam no túmulo;
não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos; a caridade e a humildade são os seus títulos de
nobreza.” *...].
São inúmeras as passagens evangélicas em que Jesus ensinou o valor da humildade:
“Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no Reino dos Céus”. (Mt 18:4).
“*...+ Aquele que quiser tornar-se grande entre vos seja aquele que serve e o que quiser ser o primeiro dentre
vos, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua
vida como resgate para muitos". (Mt 20;26-28).
“Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado”. (Lc 14:11).
E em “O Livro dos Espíritos”, à Q.785: “Qual o maior obstáculo do progresso?”, os Espíritos respondem: “São o
orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre.”
O que é humildade? O que é orgulho? E egoísmo?
Humildade: “É a chave da nossa libertação espiritual. Não é servidão nem humilhação, mas independência,
liberdade interior. É feita de amor; respeito, tolerância, indulgência, paciência, mansuetude; é imune a insultos
e ofensas, pois estes sempre permanecem presos a sua origem.” (trechos dos conceitos do vocábulo no livro “O
Espiritismo de A a Z”, pg 432 e 433).
Humildade é o sentimento que resulta do esforço do conhecimento de si mesmo; é saber exatamente o que se
é, com algumas virtudes em burilamento e imperfeições por corrigir, nem mais, nem menos. Humildade é o
estado permanente e sincero do se considerar aprendiz. Não tem relação com atitudes exteriores.
Egoísmo e Orgulho: “O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural: o instinto de conservação.
Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou
o mal; o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio” [...] "Logo, com
esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado
que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si.” (“Obras Póstumas”, 1ª parte).
O Espiritismo nos mostra, através de muitos exemplos, que no mundo dos Espíritos, os grandes S50 aqueles
que têm autoridade moral, ou seja, os que lapidaram suas fraquezas se tornaram humildes e cresceram em
qualidades espirituais, servem à Vontade Divina, não a própria.
“Bem-Aventurados (Felizes) os aflitos, porque serão consolados”. (Mt 525).
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. V item 3, Kardec escreve: “*...] compreende-se dificilmente a
utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito. Mas, então, se pergunta: por que uns
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sofrem mais do que outros; por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para
justificar essa posição; por que para uns nada da certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que
ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vicio e a virtude;
ver homens virtuosos sofrerem ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e
proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus”.
E ainda: “[...] As vicissitudes da vida tem, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis
do que todos devem compenetrar-se. “Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos
ensinos de Jesus e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo
através do Espiritismo, ou seja, pela vez dos Espíritos”.
Se acreditarmos realmente num Deus justo e bom, a dor e o sofrimento que todos vivenciam num planeta de
provas e expiações como a Terra, deve também ter uma causa justa. O Pai jamais permitiria que alguém
sofresse sem justa razão.
As causas das nossas aflições podem ser devidas ao nosso comportamento na vida atual ou serem
conseqüência dos nossos atos em vidas passadas, atos dos quais não nos recordamos conscientemente, mas
que precisam ser reparados em alguma época da existência, para que se conquiste ou se retome o equilíbrio
espiritual. Enquanto não dominamos nossos vícios e paixões, principalmente o orgulho e o egoísmo, estamos
expostos ao sofrimento que eles ocasionam; mesmo assim, temos a tendência de responsabilizar Deus, a má
sorte, as outras pessoas e o mundo pelas nossas dores, dificilmente assumindo que somos os autores das
nossas tribulações.
Muitas vezes, o próprio Espírito, ao reencarnar, pede e obtém determinadas provas, que irão avaliar a firmeza
de seus propósitos de regeneração, ajudando no processo de despertamento para o bem e o amor.
Existem também situações dolorosas em que o Espírito, ainda endurecido e obstinado no mal, esta expiando
seus erros. Em “O Céu e o Inferno”, Parte 1, cap. VII, Kardec escreve: “A expiação varia segundo a natureza e
gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as
circunstâncias, atenuantes ou agravantes, em que for cometida”.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. V, item 9, encontramos: “A expiação serve sempre de prova,
mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa
inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado”.
Na Revista Espírita, setembro de 1863, Kardec esclarece: “A expiação implica necessariamente a idéia de um
castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova não tem relação com falta anterior,
mas implica sempre um estado de inferioridade real ou presumível do Espírito, porque quem chegou ao ponto
culminante a que aspira não necessita mais de provas”. Kardec diz ainda que em certos casos a prova se
confunde com a expiação, ou seja, a expiação pode servir de prova e a prova servir de expiação. E cita o
exemplo do aluno que se apresenta para receber a graduação, submetendo-se a uma prova. Se falhar, terá de
recomeçar o trabalho, por vezes penoso, cuja carga é uma espécie de punição da negligência no primeiro. A
Segunda prova é, portanto, além de prova, uma expiação. Kardec esclarece, por fim, que é um erro pensar que
o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta, pois o próprio Espírito pode solicitá-la.
O esquecimento do passado é sempre uma bênção, pois sua lembrança poderia nos causar mais sofrimentos,
constrangimentos e humilhações; embora não nos recordemos, guardamos as tendências de outros tempos, a
intuição do que vivemos e a voz da consciência está sempre conosco, portanto, temos os instrumentos para
superar as situações dolorosas que nos são oferecidas como oportunidades de equilíbrio e crescimento
espiritual.
Abrandar ou aumentar a dor dos nossos problemas depende de como compreendemos a vida: se estamos
apegados aos afetos, situações e coisas materiais, a dor nos parece interminável, eterna e geralmente nos leva
a raiva, mágoa, rebeldia, aumentando o sofrimento, de onde dificilmente conseguimos sair. Quanto maior a
revolta, maior será a dor (mal sofrer), mas se tivermos consciência da transitoriedade das coisas materiais e da
brevidade da vida corpórea, as coisas do mundo diminuem na sua importância, conseguimos controlar nossos
impulsos, aceitamos melhor as nossas dores, adquirimos serenidade e resignação (bem sofrer).
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As palavras de Jesus: “Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados”, sinaliza a recompensa
futura aqueles que exercitam o “bem sofrer”, ou seja, aceitam as dificuldades com fé e resignação ativa,
buscando aprender com elas, sem revolta ou desespero.
O consolo para as dores, a paz interior, o equilíbrio, o Reino dos céus no interior da criatura, fazem parte dessa
recompensa.
Embora muitas vezes tenhamos a sensação de que a perversidade humana esta aumentando e que o mal
domina o mundo, é preciso aprender a “olhar com olhos de ver” e a “ouvir com ouvidos de ouvir” para
perceber que dia a dia a Humanidade se transforma e que o progresso material e moral são contínuos e
irreversíveis. (LE. - Lei do Progresso).
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. V, item 18, Lacordaire (Espírito) escreve: “Bem-aventurados os
aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a
sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as
alegrias que lhes faltam na Terra e após o trabalho virá o repouso“.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente: “Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus”.
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - Obras Póstumas.
- Kardec, Allan - O Céu e o Inferno.
- Xavier, Francisco C./Emmanuel - Pão Nosso.
- Schutel, Cairbar - Parábolas e Ensinos de Jesus.
- O Espiritismo de A a Z.
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Parte A - Bem-Aventurados Os Mansos
“Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.” (Mt 5:4)
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. IX, quando Kardec discorre sobre essa bem-aventurança, cita a
passagem contida no Evangelho de Mateus: “Ouvistes que foi dito aos antigos: ...‘Não matarás; aquele que
matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que encolerizar contra seu irmão, terá
de responder no tribunal; aquele que chamar a seu irmão ‘Cretino!’ estará sujeito ao julgamento do Sinédrio;
aquele que lhe chamar ‘Louco!’ terá de responder na geena de fogo.” (Mt 5:21-22)
Vemos nesta passagem uma forte reprovação de Jesus em relação à animosidade entre os homens e seus
semelhantes. Remetendo-nos a época de Jesus encontraremos uma sociedade bastante dividida por uma serie
de conflitos sociais e religiosos. Além dos atritos que existiam entre as diversas classes sociais, havia também a
rejeição aos povos estrangeiros.
A agressão verbal acima citada - cretino - em outras traduções bíblicas mencionada como “racca”, ensina
Kardec, era um insulto comum a época, e era pronunciada cuspindo-se ao chão.
Esse comportamento, então comum, recebeu essa forte condenação, pois representa, nas palavras de Kardec
“sentimento contrário a lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a
união e a concórdia.”
Jesus, rompendo com todos os Valores falsos da época, rompendo com todos os paradigmas atrasados e
preconceituosos, acolhia com carinho os excluídos, os odiados publicanos, os samaritanos, deu atenção
especial as crianças, atenção especial as mulheres, dando a mesma importância que aos homens, como deve
ser.
Jesus, em seus ensinamentos, sempre condenou qualquer tipo de violência e agressão ao próximo, pois são
contrarias a fraternidade e alimentam o ódio e a animosidade.
Assim, ensina o Mestre que devemos nos tomar mansos para que possamos herdar a terra.
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O que significa ser manso, ou seja, ter mansuetude?
A mansuetude é a qualidade daquele que age com brandura, serenidade e moderação. A mansidão está,
portanto, associada a outras virtudes, como a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. É
uma virtude das almas nobres.
Mas disse Jesus que os mansos herdarão a terra. Ora, mas como essa bem-aventurança se cumprirá? Como é
possível que aqueles que agem com doçura, afabilidade, venham a conquistar a terra onde, ainda hoje,
predomina o mal?
Se é a conquista dos mansos, a primeira certeza que temos é que não será com emprego da força.
Mas se não será com o emprego da força, como é que os mansos possuirão a Terra? Será que os maus, os
conquistadores e suas legiões de invasores, os tiranos e seus exércitos de destruição, será que todos eles vão
permitir assim, sem briga, sem confronto, sem resistência, que os mansos possuam a Terra?
É porque os maus não estarão mais aqui, seus nomes serão lembrados apenas nos livros de história.
Da mesma forma que quando íamos à escola e aprendíamos sobre os povos primitivos e bárbaros do passado,
e então ficávamos chocados, chegará um tempo também que, no futuro, as crianças irão para a escola e
quando ouvirem falar dos senhores da guerra dos séculos 20 e 21, de todos os tiranos, de todos os líderes, de
todos os representantes do povo que abusavam do poder, e, quando elas ouvirem sobre eles ou virem suas
fotos nos livros de história, elas ficarão chocadas, indignadas, sentirão verdadeira repulsa e aversão.
Eis a Lei do Progresso.
Diz Eliseu Rigonatti: "Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será
banida da face de nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade
universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam contra nações, e os indivíduos
contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas, serão desterrados para mundos
inferiores. E a Terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo nem por
palavras nem por ato”.
Os brandos e pacíficos herdarão a Terra, porque eles continuarão a viver nela, para o aperfeiçoamento do seu
processo evolutivo. Os rebeldes, os mais recalcitrantes, serão relegados para planetas menos evoluídos, onde
ainda prevalece o "choro e ranger de dentes", referidos por Jesus Cristo.
Os maus serão literalmente, expurgados para mundos trevosos, obscuros, onde imperam a selvageria e o
primitivismo, mundos talvez inóspitos ou devastados. E os mansos possuirão a Terra, não porque cultivaram o
desejo de conquista, mas porque, ao contrário, se desprenderam de toda a busca de prazeres mundanos, se
desprenderam de todas as ilusões vazias, porque cultivaram os valores do Espírito e ficarão na Terra porque
terão feito por merecer. E, de fato, ficarão na Terra somente aqueles que fizerem por merecer.
Assim, pois se quisermos conquistar a terra, temos que aprender a lição do Mestre, ou seja, ajudar, educar,
transformar, renovar, comover corações, despertar mentes, ser mansos, ser pacientes, em uma palavra:
sermos cristãos.
BEM-AVENTURADOS OS QUE TÊM FOME E SEDE DE JUSTIÇA, PORQUE SERÃO FARTOS.
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.“ (Mt 5:6)
Para entendermos esta Bem-aventurança, temos que primeiro entender o que é justiça. E quando falamos em
justiça, sempre precisamos lembrar que há, sob certo aspecto, duas modalidades: a justiça dos homens e a
Justiça Divina.
A justiça dos homens, como podemos constatar pela análise histórica da evolução da humanidade, é
transitória, sujeita a revogações de acordo como o avanço de uma determinada sociedade. A justiça Divina por
outro lado, é suprema, eterna e imutável. À medida que a humanidade vai refinando-se, renovando seus
valores, buscando a proteção dos mais frágeis, vai se aproximando da Lei de Amor.
Na questão 875 de “O livro dos Espíritos”, encontramos: P. Como se pode definir a justiça? R. A justiça consiste
no respeito aos direitos de cada um.
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Mas quem são aqueles que têm fome e sede de justiça, segundo as palavras de Jesus? Serão todos os que se
sentem injustiçados neste mundo? Vemos que em nossa sociedade são muitos os que estão insatisfeitos com
as leis, insatisfeitos com a estrutura social e com as situações de miserabilidade e carência social.
Porém, pela Lei de Causa e Efeito, sabemos que nem uma folha cai sem a permissão de Deus, pois todas as
situações de penúria e aflições que ocorrem no mundo são resultantes de nossas escolhas e de nossas ações.
Diante do quadro dessas “injustiças”, muitos porém, quando buscam a justiça, pensam, exclusivamente, em
seus interesses pessoais, o que de certa forma, pode representar uma atitude egoísta. O egoísmo, dessa
forma, é o grande obstáculo a ser superado para promovermos a justiça de forma coletiva, beneficiando a
todos indistintamente.
No entanto, em verdade, os que têm sede e fome de justiça, segundo as palavras do Mestre, são os que
procuram não exclusivamente para si, mas para toda a família humana, pois reconhecem no próximo um
irmão e lhe desejam o mesmo que desejam para si.
Vemos, pois, que o “ser saciado” não significa que, neste mundo, haverá a perfeita equidade, eis que, por
algum tempo, conviveremos com esta realidade, onde ainda há a predominância do egoísmo e da sensação de
injustiça.
Em que momento então seremos saciados de nossa fome e sede de justiça? Apenas quando aprendermos a
vivenciar os ensinamentos do Mestre, e isso implica em:
 Respeito Mútuo;
 Tolerância;
 Compreensão;
 Resignação.
Ensina-nos ainda Jesus que no futuro receberemos segundo nossas obras. Quando pelo nosso esforço,
dedicação, e perseverança no Bem buscamos promover a justiça em nosso dia-a-dia, vamos adquirindo mérito
para vivermos, pela lei de sintonia e afinidade, em um mundo regenerado. Tal é o propósito, o destino da
Terra.
QUESTÃO REFLEXIVA:
A lei de Deus permite que sejamos injustiçados neste mundo? Comente.

Parte B - Bem-Aventurados os Misericordiosos
“Bem-Aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.” (Mt 5:7)
Dentre as grandes virtudes, a misericórdia está entre as mais belas, pois é a alta expressão da caridade e da
compaixão pelo sofrimento do próximo.
Na obra “O Evangelho dos Humildes”, de Eliseu Rigonatti, encontramos a seguinte definição: “Misericordioso é
aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com
os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento; é ser compassivo, amigo, tolerante.”
A misericórdia é o sentimento de condolência com a desventura alheia. É um sentimento das almas caridosas,
pois estas podem sentir a dor de seu semelhante e se compadecer mais do que se fosse sua própria dor.
A misericórdia e a mansuetude caminham juntas, pois a brandura promove a serenidade, a sensibilidade, para
podermos sentir a amargura do outro, possibilitando o sentimento de compaixão.
Esse sentimento permite o esquecimento das ofensas. Eis o caminho para o verdadeiro cristão: o perdão de
toda e qualquer ofensa! “Pois, se perdoardes aos homens os seus débitos, também o vosso Pai celestes vos
perdoará; mas se não perdoardes aos homens o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. (Mt 6:14-15)
Jesus exemplificou em todas as circunstâncias que vivenciou. E ensinou que precisamos:
 Perdoar todas às vezes, tantas vezes quantas forem às agressões que nos forem dirigidas;
 Demonstrar a nosso semelhante à docilidade e a humildade de coração;
 Fazer aos outros o que desejamos que o Pai celeste faça por nós.

FEESP - CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO – 1º. ANO

E, a propósito, não é exatamente o que nós pedimos na oração do Pai Nosso “...perdoa nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos devedores..." Ou seja, nós pedimos, não simplesmente, perdoa nossas
dívidas, mas, expressamente: “assim como nós perdoamos aos nossos devedores”.
Que nós, portanto, não nos esqueçamos que a medida e proporção que aplicarmos será a nós aplicadas. Mas,
conscientes dessa verdade, por que, em certas situações, ainda sentimos dificuldade em perdoar?
Muitas vezes, o que nos impede de agir virtuosamente, com misericórdia, é a aplicação de um certo senso de
justiça, resultante de uma avaliação, um julgamento que fazemos do comportamento de nosso semelhante,
considerando que esta ou aquela conduta seja reprovável.
Ocorre, no entanto, que quando fazemos isso, quase sempre erramos. No Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. X, item 16, encontramos a seguinte lição: "Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros.
Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em
conseqüência, desculpa freqüentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque
conhece o móvel de todas as ações.”
Como poderíamos, pois, saber quais as reais intenções de nosso próximo? Apenas pela análise dos fatos
externos? Lembremos que para Deus, como alerta constantemente o Livro dos Espíritos: “O fato não é nada, a
intenção é tudo”.
Por acaso, seriamos nós capazes de saber todas as intenções de nossos semelhantes? Seríamos nós capazes de
saber quais são seus sentimentos? Seriamos capazes de saber quais são suas aflições? E, principalmente,
seríamos capazes de saber qual é a sua capacidade de compreensão?
Outras vezes, podemos achar que algumas ofensas são muito graves, e, por isso, inaceitáveis. No entanto, bem
sabemos, que quanto maior for a agressividade, quanto maior for o comportamento ofensivo de alguém, é
porque desconhece a Lei Divina, desconhece a mensagem redentora do Mestre, desconhece as grandes
verdades que elevam o Ser.
E, como advertiu o Cristo, de quem mais recebeu, mais será cobrado. Esse “receber” é, neste caso,
justamente, ter tido a oportunidade de ouvir a “Boa Nova”.
Devemos sempre lembrar ainda que, sendo os atos de caridade meritórios, tanto maior será o mérito quanto
maior tiver sido a ofensa, assim como quanto maior for o esforço e sacrifício que empenharmos em agir com
misericórdia. Essa bela virtude - a misericórdia - eleva-nos; aproxima-nos de Jesus.
Na obra “Libertação pelo Amor”, mensagem n° 9, Joanna de Angelis, discorrendo sobre o perdão, exorta:
“Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal...” “Quem teme tempestades
morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual.” “O teu adversário é também a rua
chance de superação de melindres, de paixões egóicas, das pequenezes que assinalam a existências.”
Esse é o caminho para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus.
BEM-AVENTURADOS OS PUROS DE CORAÇÃO
“Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.” (Mt 5:8).
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. VIII, item 3, diz Kardec que: “A pureza de coração é inseparável
da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a
infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade.”
A criança, quase em todas as culturas, é reconhecida como símbolo de pureza.
E embora saibamos, pela Doutrina Espírita, que o Espírito da criança já teve outras existências, e pode ser
muito antigo, vemos que, ao nascer, ela não se apresenta como é, pois tudo é sábio nas Leis de Deus.
A criança quando reencarna, independentemente de suas tendências, nasce num estado de inocência, de
doçura, O que a faz estar receptiva ao aprendizado, e ainda desperta o carinho dos pais para dar- lhe toda a
atenção.
Essa condição de receptividade é que possibilita a esse Espírito reencarnante a oportunidade de novo
aprendizado e superação das más tendências. Por isso, disse ainda Jesus: “Em verdade vos digo que todo
aquele que não receber o Reino de Deus como uma criança, não entrará nele.” (Mc 10: 15).
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O enfoque é, desse modo, em relação à condição ideal de receptividade, de disposição para receber o
conhecimento sem resistências viciosas.
De fato, quando ficamos adultos, muitas vezes podemos ficar impermeáveis ao ensinamento, ou seja, ficar
fechados para novo aprendizado.
Isso seria ótimo se o conhecimento fosse estático, mas, ao contrario, o conhecimento é dinâmico, e, com
exceção das grandes verdades, sempre é preciso atualizar-se para não haver ultrapassado.
Mas muitos adultos, repisamos, apresentam grandes resistências, alguns chegam a ira realmente furiosos com
novos conceitos, com novas verdades trazidas a humanidade.
Não vimos em todos os tempos os grupos que se levantaram contra aqueles que traziam novas verdades?
Jesus não foi recebido com hostilidade por muitos que não queriam que a luz a todos alcançasse?
Podemos, então, em síntese, assinalar a seguinte grande diferença entre crianças e adultos:
 As crianças recebem o ensinamento diretamente, sem barreiras, pois elas, quando em tenra idade, não
carregam crenças falsas e preconceitos.
 Os adultos, ao contrário, como geralmente possuem muitas crenças falsas, preconceitos, superstições,
convícios ideológicas, partidária ou religiosa, etc., para ensiná-los é preciso dar dois passos: o primeiro
é provar a inconsistência de uma crença equivocada, de um sistema errado, de um dogma que já se
tornou popular, para, depois de vencidas essas barreiras, essas resistências, passar então ao segundo
passo que é ministrar o conhecimento.
O oposto da pureza e a malícia, a maquinação, a esperteza, a corrupção, a vaidade, o orgulho.
Pessoas assim são as que mais sofrem, pois sofrem duplamente: primeiro sofrem por uma condição qualquer
de aflição a que todos estão sujeitos; e segundo sofrem por terem o amor próprio ferido quase por qualquer
coisa.
Quem é orgulhoso, geralmente, acha que sabe tudo, acha que a sua opinião que é a correta, que é a mais
importante e, se possível, sempre quer dar a ultima palavra.
O orgulhoso está assim, de certa forma, fechado para o conhecimento, esta numa posição de estagnação, por
vontade própria. Mas a lição é bem clara e nos convida a receber o Reino de Deus como uma criança, ou seja,
integralmente, sem restrições, sem objeções, sem adaptações.
Sejamos, então, simbolicamente falando, como crianças: tenhamos o coração puro, sempre disposto a
aprender, dispostos a rever conceitos, dispostos a rever nossas atitudes, disposto a buscar entendimento cada
vez mais sublime do Evangelho, a buscar o caminho que mais nos aproxime do Mestre Maior.
QUESTÃO REFLEXIVA:
O que significa ter o coração puro em nossas ações do cotidiano?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Franco, Divaldo/Joanna de Angelis – Libertação pelo Amor
- Godoy, Paulo Alves – Os Quatro Sermões de Jesus
- Rigonatti, Eliseu – O Evangelho dos Humildes

12ª Aula – Bem-Aventurados os Pacíficos
Parte A – Os Pacíficos
“Bem aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus” (Mt 5:9)
A palavra “pacificare” vem do latim e é composta por duas palavras: pax (paz) e facere (fazer), ou seja,
pacificador é aquele que “faz ou promove a paz”. Pacífico se origina da mesma palavra.
Pacífico significa ter conquistado a paz dentro de si mesmo, mas ainda é um estado passive de paz, uma
atitude de não-violência perante si mesmo e o mundo.
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Pacificador significa ter conquistado a paz dentro de si mesmo, mas possuir também a capacidade e o
dinamismo interior para transformar uma situação não pacifica e estabelecer ou restabelecer ativamente a
serenidade necessária.
Uma pessoa pode ser pacífica e não ser pacificadora, mas jamais será uma pacificadora se não tiver antes
pacificado a si mesma. E preciso notar também a diferença entre uma pessoa verdadeiramente pacífica e uma
pessoa aparentemente pacifica, apenas contida; esta, em algum momento, mostrara sua real natureza e
“perderá a paciência” (a atitude pacífica e tolerante), por exemplo, expondo o conflito interior que ainda a
domina. Não perdemos o que não temos, nem exteriorizamos realmente o que não somos. E fácil pedir ou
falar de paz, mas não é fácil vivê-la.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. IX, item 7, Instruções dos Espíritos, encontramos: “*...] Sede
pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo,
enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há a uma
bem mais penosa e conseqüentemente bem mais meritória, que é a de perdoar as que Deus colocou em nosso
caminho, para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem a prova a nossa paciência. [...] Sede,
pois, pacientes, sede cristãos: esta palavra resume tudo.”
A maior das batalhas que um ser humano pode enfrentar é o confronto consigo mesmo, a identificação e o
enfrentamento de suas limitações, a necessidade de desenvolvimento das qualidades espirituais. Se não
existissem conflitos interiores dentro de cada um de nós, também não existiriam os conflitos exteriores, alguns
que parecem intransponíveis, na família, na sociedade, entre as nações. Sem paz, a nossa inquietação e
desconforto interior manifestam-se em atitudes grosseiras e impacientes, gerando mais conflitos e
instabilidade ao nosso redor. Somos até capazes de conviver sem grandes confrontos, mas se ainda houver
desarmonia dentro do nosso coração, o equilíbrio dificilmente será conquistado assim como a paz interior.
No Sermão do Cenáculo, quando Jesus fala ao coração de seus discípulos e diz (Jo 14:27): “Deixo-vos a paz,
minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe nem se intimide vosso coração”, qual o
significado de suas palavras? Essa era a paz interior, plena de alegria e esperança no futuro, sólida e
conquistada por esforço próprio e não a paz instável e ilusória que o mundo material oferece. A paz do Mestre
é apresentada ao mundo sem temor algum.
Quem é realmente um pacificador, um promotor da paz?
É aquele que transformou o “homem velho” que tinha dentro de si, arraigado aos costumes e crenças, dogmas
e imperfeições do passado no “homem novo”, de mente e coração abertos ao autoconhecimento e ao
crescimento espiritual. É o Homem que Vive no mundo, mas sem apego as ilusões que ele oferece.
A paz interior promove um estado de alegria e bem-estar que se exterioriza em paciência, tolerância,
compreensão e respeito por si mesmo e por todos os seres. Para aquele que a tem em si, já faz parte de sua
natureza ser bom e desapegado, partilhar bens e experiências e servir com amor e humildade, como Jesus
ensinou, depois de lavar os pés dos discípulos, ao dizer (Jo 13:16): “*...] o servo não é maior do que o seu senhor
nem o enviado maior do que quem o enviou [...+.”
Quem tem a paz em si mesmo, irradia imperceptível e continuamente esse estado de alma e envolve a tudo e
a todos, gerando um ambiente de bem-estar e harmonia, contagiando as pessoas ao seu redor e multiplicando
a paz na família, na sociedade e no mundo.
OS PERSEGUIDOS POR CAUSA DA JUSTIÇA
“Bem aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reina dos Céus.” (Mt 5:10).
Nesta bem-aventurança, Jesus mostra a transitoriedade da injustiça na Terra e a recompensa futura que
aguarda os injustiçados.
O Homem justo é aquele que já compreendeu no seu intimo a Lei Divina e já põe em prática o amor e a
caridade para consigo mesmo e para com o seu próximo. Parece impossível acreditar que alguém sofra
perseguição por ser bom e praticar o bem, mas a história da Humanidade esta repleta de relatos que
comprovam esses fatos.
O Homem bom incomoda aqueles que não praticam o bem, é como se os censurasse, o que os faz sentirem-se
inferiores e inseguros, feridos, agredidos. O Homem bom muitas vezes acende em outros o desejo de ser
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igualmente bom, mas inúmeras vezes é submetido a perseguições provocadas pelo despeito, pela inveja e pela
antipatia.
No “Livro dos Espíritos” em seus diálogos com os Espíritos da Codificação, Kardec faz todo um estudo sobre o
tema. Façamos uma rápida reflexão: O que é justiça?
Em “O Livro dos Espíritos”, Q. 875 e 875a, encontramos o seguinte diálogo entre Kardec e os Espíritos:
“Como se pode definir a justiça?”
“A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um”.
“O que determina esses direitos?”
“São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos
seus costumes e ao seu caráter essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se
hoje as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Esses
direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos
homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida
privada ha uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do tribunal da consciência.”
Q. 873: “O sentimento da justiça é natural ou é resultado de idéias adquiridas?"
“É de tal modo natural, que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem
duvida esse sentimento, mas não o dá; Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais
freqüentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de
muito saber”.
JUSTIÇA DIVINA OU NATURAL
Q. 803: “Todos os homens são iguais perante Deus?”
"Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis freqüentemente: ‘O Sol brilha
para todos ’, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais.” Todos os homens estão
submetidos às mesmas leis naturais; todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos as mesmas dores e
o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum
homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele“.
Q. 876: “Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural?”
“O Cristo vos disse.' ‘Querer para os outros o que quereis para vos mesmos’.”
A Lei Divina ou Natural é, portanto, eterna como o Pai e perfeita, o que a torna imutável e absolutamente
justa.
LEI HUMANA
Q. 874: “Se a justiça é uma lei da natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão
diferentes, que um considere justo o que a outro parece injusto?"
“É que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria
dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista“.
A lei do “olho por olho, dente por dente” estava entre as primeiras a serem instituídas e, embora, ainda hoje,
esteja presente entre nós, a Lei Humana passa por constantes ajustes.
Aos poucos, à medida que cresce a evolução moral dos homens, a Lei Humana vai se aprimorando,
aproximando-se lentamente da Lei Divina, como a conquista dos direitos humanos fundamentais, que vem
acontecendo nos últimos séculos.
Justiça Natural aplicada a Lei Humana e ao comportamento individual
Tendemos a pensar que os perseguidores dos homens justos e bons são os homens maus, mal-intencionados,
o que é verdadeiro em muitas situações; no entanto, ao longo da História percebemos que terríveis injustiças
foram praticadas por homens que acreditavam estar defendendo causas justas, cumprindo o seu dever e
fazendo um bem a sociedade ou a comunidade, como por exemplo, as perseguições de Saulo (Paulo de Tarso)
aos cristãos, as cruzadas, as guerras Santas.
Entretanto, muitos dos perseguidos por causa da justiça, são Espíritos que nos trazem grandes lições pela
forma que enfrentam essas situações,transformando-as em aprendizados para o bem comum.
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Podemos lembrar, entre uma intimidade de exemplos, Sócrates, condenado injustamente a beber veneno, por
ensinar a juventude a pensar; Estevão, o primeiro mártir do Cristianismo nascente, morto a pedradas; Gandhi
e Martin Luther King, assassinados por lutar pela paz e a igualdade; Kardec, acusado de usar indevidamente a
arrecadação da Sociedade Espírita de Paris e atacado por sua firmeza na divulgação da Doutrina dos Espíritos.
Q. 879: “Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza?”
“O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus; porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os
quais não há verdadeira justiça”.
Q. 886: “Qual o verdadeiro sentido da palavra “caridade como a entende Jesus?”
“Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas”.
E Kardec comenta: “O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazerlhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: “Amai-vos
uns aos outros, como irmãos.”
“A caridade, segundo Jesus, não se restringe a esmola, mas abrange todas as relações com os nossos
semelhantes, quer se tratem de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque
temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrario do que comumente se
pratica.”
Diz Emmanuel, no livro “Religião dos Espíritos”, na mensagem “Justiça e Amor”: “Não permitas que a justiça de
tua alma caminhe sem amor para que se não converta em garra de violência. [...] Ora e auxilia em silêncio,
porque não sabes se amanhã raiará teu instante de abatimento e de angústia, e manda a regra divina façamos
ao outro aquilo que desejamos nos seja feito. Justiça sem amor é como terra sem água.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente: “Querer para os outros o que queremos para nós mesmos.”

Parte B– Quando Vos Insultarem
“Bem aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra
vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi
assim que perseguiram os profetas, que vieram antes de vós”. (Mt 5:11-12)
Há a Lei dos homens que julga, condena ou absolve, dentro dos padrões de moralidade e intelectualidade de
cada época do desenvolvimento humano. Essa Lei é ainda imperfeita e por vezes, ao nos sentirmos
injustiçados ou insultados, desanimamos e sofremos, nos tornamos descrentes e frios perante a vida. Porém,
essas situações têm sempre alguma coisa a nos ensinar, buscando nos tomar mais justos, a não humilhar ou
injuriar alguém e a não julgar ninguém pelo comportamento inadequado ou constrangedor, pois não
conhecemos as circunstancias, as motivações e as dores que movem as pessoas.
Em “O Livro dos Espíritos”, Q. 937, encontramos: “As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade
dos laços da amizade não são, também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras?”
R. “Sim; mas, já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A
ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrara mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi.
Pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós e,no entanto foram pagos
com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na Terra foi injuriado e desprezada, tratado de patife e
impostor e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa
neste mundo e não vos importeis com o que dizem os beneficiados.[...+”
E na Q. 938: ”As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível?”
R. “Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo bem que
praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e
vergonha.”
Mesmo quando compreendemos que as decepções, insultos, injúrias, violências verbais, psicológicas e físicas
fazem ainda parte da realidade do nosso planeta, é difícil não sofrer nessas situações, pois é inerente ao ser
humano o desejo de amar e ser amado, acolhido e valorizado.
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Não há pior escolha do que nos isolarmos em nosso sofrimento, nos tomarmos insensíveis, distantes ou
amargos, pois a vida perde o sentido se não convivemos uns com os outros, trocando experiências, amor e
dores também.
E nessa convivência por vezes tão dolorida que aprendemos a nos relacionar uns com os outros e a
transformar sentimentos mesquinhos em amor, mas durante esse processo, muitas vezes esquecemos da
brandura e da fraternidade, deixamos de nos respeitar mutuamente e criamos situações dentro e fora do
nosso lar, que farão nos sentir injustiçados, insultados e perseguidos.
Jesus chamou a nossa atenção para isso, quando disse que percebemos com mais facilidade um pequeno cisco
no olho do nosso irmão do que uma trave no nosso próprio olho, ou seja, que os nossos enganos são quase
sempre maiores e mais graves do que os daqueles que condenamos.
Nossa memória é curta e esquecemos facilmente as ocasiões em que não controlamos nossos pensamentos e
palavras e agimos do mesmo modo com os outros. Quantas vezes fomos tolerados, compreendidos e
perdoados? Experimentemos analisar uma situação na qual estejamos nos sentindo injuriados e recordemos
em quantas situações semelhantes já pensamos, nos expressamos e agimos da mesma forma...
Jesus também nos disse que é fácil amar aqueles que nos amam, ser amoroso com quem nos agrada, mas
aceitar e amar aqueles que nos afrontam e ofendem, exige de nos um equilíbrio interior apoiado na
compreensão e tolerância, uma atitude de humildade e o exercício real do desapego.
Como agir perante ingratidões, insultos e injúrias?
Quando conseguimos analisar as situações com serenidade, somos capazes de enxergar que aquele que nos
insultou ou injuriou, o fez por ignorância ou em relação a um determinado comportamento nosso. Por vezes,
trata-se de um companheiro enfermo do corpo ou da alma ou que esteja atravessando um momento infeliz portanto, temos condições de compreender seu desequilíbrio e não podemos permitir que a mágoa e o
ressentimento se instalem em nos, nos acorrentando aquela pessoa ou situação, nos envenenando e nos
causando mais sofrimento.
Lembremos que emoções como a cólera, o ódio, o desejo de vingança são forças negativas que prejudicam o
nosso equilíbrio físico e mental, interferindo em nossas atividades diárias e que podem até nos levar a sérios
desajustes orgânicos e espirituais.
A verdadeira caridade consiste em não nos fixarmos nas imperfeições alheias, mas em procurar nas pessoas o
que ha de bom e positivo. Todos, sem exceção, temos no nosso intimo, as sementes de bons sentimentos e
muitas qualidades positivas.
É preciso aprender a aproveitar sempre aquilo que nos seja útil e construtivo numa situação dolorosa e jamais
perder as oportunidades de desfazer incompreensões, criando entendimento por onde passarmos, tomando
menos difícil a nossa vida e a dos que caminham conosco.
O mundo ensina-nos a revidar sempre, mas Jesus nos mostra com o exemplo de sua vida, o perdão a todos,
infinitamente.
Deus aceita-nos como somos, é infinitamente paciente para com as nossas imperfeições, jamais nos cobra por
aquilo que ainda não temos condições de entender e ainda assim nos oferece sempre a oportunidade de
corrigir nossos enganos, de nos aprimorarmos espiritualmente e de servir segundo a nossa capacidade.
É portanto, dever do nosso coração, cultivarmos o amor espelhando-nos em Jesus, buscando compreender as
situações que nos ferem e a nossa participação nelas, aceitando os companheiros difíceis como eles são e
perdoando sempre, para que nossa vida se transforme em luz ainda no plano terreno, antecipando as alegrias
futuras que teremos no Plano Maior.
Emmanuel, no livro “Refúgio”, na bela mensagem “Humildade do Coração”, nos deixa palavras de estímulo e
reflexão: [...] “O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente
descerrada a luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. [...]
Cada companheiro da estrada é campo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada
dar é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode
converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho
constante no infinito Bem.”*...+.
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QUESTÃO REFLEXIVA:
Como lidamos com ato de ingratidão, insulto ou injúria, a que todos estamos sujeitos em nosso mundo?
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13ª Aula – A Missão Cristã no Mundo e a Perfeição da Lei
Parte A – Vós Sois o Sal da terra e a Luz do Mundo
E terminando de enumerar as suas bem-aventuranças, Jesus dirige-se aos que as ouvem e lhes diz com ênfase:
“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão
para ser lançado fora e pisado pelos homens.” (Mt 5: 13).
Jesus, em sua arte de ensinar, sempre se utilizava de exemplos simples, mas que embasavam seu
ensinamento. Mas por que o sal? O sal é um mineral encontrado em toda parte do globo, em todas suas
regiões, tanto na terra quanto nos mares e oceanos.
É parte fundamental da constituição de nosso corpo físico, sendo também responsável pelo nosso equilibro
orgânico. Mas, independentemente de onde o encontremos ele será sempre o mesmo, ou seja, inalterável.
Ele se mantém incorruptível, pois nada o altera, nem o deteriora, ou seja, ele não assimila impurezas.
Como fala Vinicius (Pedro de Camargo), na obra “Em Busca do Mestre: “...o sal é o condimento por excelência,
usado na arte culinária para temperar alimentos. Temperar é equilibrar é harmonizar os manjares com o
paladar.”
Da mesma forma, nossa vida pode ser analisada neste contexto, ou seja, de estar ou não “temperada”,
equilibrada.
Quando não esta “temperada” ela se toma tediosa, as coisas ficam obscuras, sem sentido; não encontramos
felicidade nas coisas do cotidiano, como estar em família, entre amigos. Não encontramos paz, nem conosco,
nem com o mundo.
Temos, portanto, dificuldades de alcançar nossos objetivos, principalmente os de crescimento espiritual.
E o que dá o “sal” a nossa vida? Numa só palavra, temos a resposta: o Evangelho. A vivência do Evangelho
conduz-nos ao autoconhecimento e a percepção do mundo que nos rodeia e das necessidades do outro. Esse
processo permite que saiamos de nos mesmos e percebamos que a nossa presença no mundo tem um
significado maior. Esse significado diz respeito também as nossas responsabilidades como seguidores do
Cristo.
Na mesma obra acima citada, Vinicius acrescenta: “Esse é o papel que compete aos discípulos do Mestre na
sociedade: funcionar como elemento equilibrador temperando todos os excessos. Equilíbrio é harmonia, e
harmonia é felicidade.”
Aos seus discípulos, Jesus sempre apresentou essa necessidade de ser como o sal, de ser invulnerável a
corrupção do mundo, de manter a essência do Evangelho, de ser o diferencial, de ser aquele que traz algo
mais.
Nós também que queremos seguir o Mestre, precisamos ser esse algo mais, e buscar a integridade e, por
conseqüência, a honestidade em nossas ações. Assim como o sal manifesta sempre as suas propriedades, o
discípulo do Mestre age sempre na causa do Bem.
Para sermos elementos harmonizadores, onde estivermos, é fundamental que passemos a vivenciar o
Evangelho de Jesus. Esse deve ser o nosso roteiro para que possamos fazer-nos úteis e assim cumprirmos a
nossa missão na terra.
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VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO
“Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma
lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na
casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles
glorifiquem o vosso Pai que esta nos céus.” (Mt 5: 14-16).
A “luz” é uma palavra que tem forte simbolismo. Em seu significado literal ela significa à fonte de energia que
leva claridade a escuridão. Em nosso mundo, quando o analisamos, podemos ver, em geral, todas as coisas
sobre dois aspectos, ou seja, os extremos opostos de uma dada circunstância. Assim, a luz, em seu significado
físico, tem como contraponto a obscuridade.
Por outro lado, em seu simbolismo, ela tem uma riqueza de significados. Jesus, na passagem acima, refere-se à
luz para conceituar a potencialidade do Espírito, que quando adquire o conhecimento e o coloca em prática,
assemelha-se a uma “lâmpada sobre o candelabro”, ou seja, ilumina, esclarece e revela as verdades espirituais
aqueles que ainda se encontram nas sombras.
Esse, a propósito, é um processo natural: o do aprendizado constante. À medida que o ser avança em sua
jornada evolutiva vai, naturalmente, buscando a luz do esclarecimento e da razão. Como diz Kardec em “O
Evangelho Segundo o Espiritism0”, cap. XXIV item 4 “Acontece com os homens, em geral, o mesmo que com
os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir
a seu tempo, pois a sementeira lançada a terra, fora de tempo, não produz.”
Não obstante seja um processo natural, não podemos esquecer que o Espírito usa o seu livre arbítrio para
fazer suas escolhas, podendo elas serem sábias e, então, conduzirem a bons resultados, ou, ao contrário, se
for sem discernimento e sem uso do bom senso, levar ao sofrimento. Desta forma, sempre depende de nos a
busca do conhecimento e a iniciativa de acelerar o nosso crescimento espiritual.
Nessa preciosa passagem do Evangelho que ora analisamos, o Mestre ensina que não devemos “colocar a
lâmpada debaixo do alqueire”. É importante lembrar aqui que em várias outras traduções da Bíblia, a palavra
utilizada para lâmpada é “candeia”. Qual o significado desse trecho?
Aqui a palavra “alqueire” não é a nossa unidade de medida de superfície agrária, mas, antiga vasilha de metal
para medir produtos secos (trigo, arroz, etc.).
Assim temos, em outras palavras, que a lâmpada não foi feita para ser colocada embaixo de uma vasilha
fechada, mas para ser colocada bem no alto, onde possa iluminar, Clarear, revelar o ambiente, para que todos
possam vê-la.
O Evangelho é, pois, a Luz que ilumina o mundo!
Os ensinamentos de Jesus trazem a revelação das verdades espirituais, extinguindo as trevas decorrentes da
ignorância e do egoísmo, e permite o avanço da humanidade.
Essa luz significa, ainda, a ação do ser que despertou para a verdade, e na sua vivência passa a brilhar,
beneficiando a si e a seus semelhantes. Esse brilhar implica também em propagar a mensagem Cristã para
toda a humanidade.
Jesus, com esse fim, convidou todos os seus discípulos a divulgarem a mensagem evangélica a todos os povos,
para que levassem a luz, através do seu brilho próprio, de forma incondicional, a quem os escutasse.
Meditando sobre isso, notamos que em muitas épocas e ainda hoje, muitas vezes a luz foi ocultada. Como isso
ocorre? Analisando a questão, podemos identificar várias situações que implicam em ocultar a luz; vejamos
algumas:
 O egoísmo, que é a principal chaga da humanidade e conduz o Ser a ignorar seu semelhante;
 A dominação política, que leva um pequeno grupo a esconder conhecimento da maioria para poder
subjugá-la;
 A imposição de crença religiosa que estabelece uma verdade como absoluta a todos os fiéis, que os
impede de exercer a fé raciocinada;
 A ignorância, quando o Ser tem acesso a Verdade, mas por não ter maturidade, não compreende o seu
real significado e alcance.
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Emmanuel, na obra “Fonte Viva”, lição 81, ensina: “Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na
lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo não ha luz. Para nós, aqui, o
material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro
lamentável, despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa
vaidade ou de nossa limitação pessoal.”
Tem o mesmo significado a imagem da cidade situada sobre o monte que não pode ser escondida. Uma
cidade, pela sua dimensão e pela movimentação, não pode, obviamente, permanecer oculta, pois é
totalmente visível, especialmente por estar nas alturas de um monte.
Assim também podemos representar o Evangelho de Jesus que, pelos seus valores morais elevados,
representa uma Luz grandiosa e resplandecente que dividiu a história e transformou a humanidade.
A revelação de Jesus, a sua mensagem de Amor, abriu caminhos para o advento da Doutrina Espírita - A
Terceira Revelação – que nos traz esclarecimentos e o restabelecimento da Doutrina do Cristo.
Em síntese, encontramos no “Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XXIV, item 7: “O Espiritismo vem
atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz, inconsideradamente. Os
Espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm
abordado as diversas parte já conhecidas da Doutrina, e é assim que as demais partes serão reveladas no
futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como, em nosso dia-a-dia, podemos ser o “sal da terra” e a “luz do mundo”?

Parte B – Não Vim Destruir a Lei
“Não penseis que vim revogar a Lei e os Profetas. Não revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, porque em
verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da Lei,
sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os
homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no Reino dos Céus. Aquele, porém, que os praticar e os
ensinar esse será chamado grande no Reino dos Céus.”
“Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e q dos fariseus, não entrareis
no Reino dos Céus.” (Mt 5;17-20).
Nesta passagem, Jesus afirma que não veio para alterar a Lei. A que lei o Mestre refere-se?
Como vimos anteriormente, na história do povo hebreu sempre houve diversos homens que tinham por
missão revelar a Lei Divina. Esses homens chamados profetas, estiveram presentes em todos os tempos da
saga daquele povo.
A palavra profeta, conforme definição de Kardec em “O Evangelho Segundo Espiritismo”, era atribuída aqueles
que eram capazes de fazer previsões. No entanto, na acepção evangélica, profeta é todo aquele que veio para
transmitir as grandes verdades ao povo.
Mesmo, antes de Moisés, podemos lembrar que Abraão, o primeiro grande patriarca hebreu, nesse sentido,
pode ser considerado um profeta.
Moisés, um dos mais importantes vultos do povo judaico, teve dupla atuação: não só era um grande profeta,
mas também um grande legislador.
Esse é um aspecto importante que temos a destacar. Há, assim, duas partes distintas na Lei Mosaica: a Lei
Divina (o decálogo) e a Lei Civil ou Disciplinar. Essa segunda parte, a Lei Civil, ha que se ressalvar, era
apropriada aquela época, hoje, porém, vemos que seus dispositivos são muito rígidos e destinavam, assim, ao
povo rebelde daquele momento histórico.
Após Moisés, muitos outros profetas surgiram até a chegada do Mestre. Podemos aqui, por exemplo, lembrar
de alguns desses profetas, e notar que em suas pregações também orientavam espiritualmente o povo.
Vejamos:
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“Purifica teu coração da maldade, Jerusalém, para que seja salva. Até quando abrigarás em teu seio os teus
pensamentos culpáveis.” (Jeremias 4:14)
“Procurai Iahweh enquanto ele se deixa encontrar; invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio o seu
caminho, e o homem mau seus pensamentos, e volte a Iahweh, pois terá compaixão dele, ao nosso Deus,
porque é rico em perdão.” (Isaias 55:6-7).
Notamos bem , nestas passagens, como suas exortações convocavam as pessoas a seguir um caminho de
religiosidade e da prática das virtudes.
E por que Jesus disse que não veio para revogar a Lei? Porque o Mestre, em todos os seus ensinamentos, não
veio para instituir, como Moisés, a legislação civil, esta que é transitória, isto é, modifica-se com o tempo, mas,
para anunciar a Boa Nova que se referia a Lei Divina que é imutável, eterna.
Nesse sentido, todos os ensinamentos que foram anteriormente trazidos pelos antigos profetas, e que
representavam a Lei Divina, não necessitavam ser alterados. Eis o motivo por que Jesus, em muitas passagens,
pergunta aos fariseus, escribas ou outros que o interpelavam:
“O que está escrito na Lei‘?”.
Em relação ao Decálogo, por exemplo, Jesus não o revogou, mas o sintetizou em: “Amar a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo.”
No entanto, embora o Mestre não tenha vindo para modificar a Lei e os Profetas, ele veio sim para ampliar,
para dar-lhes o verdadeiro sentido, de acordo com o adiantamento dos homens. Ainda na mesma passagem
bíblica citada no inicio, Jesus afirmou: ”... até que passem o céu e a terra, não será omitido um só i, uma só
vírgula da Lei, sem que tudo seja realizado."
Paulo Godoy, na obra “Crônicas Evangélicas”, ensina-nos que: “... poderemos dilatar a duração de nosso
processo evolutivo, malbaratar as dádivas generosas das reencarnações sob o mesmo Céu e a mesma Terra,
mas enquanto não tivermos praticado tudo aquilo que está contido nas leis morais e eternas, jamais seremos
promovidos a estágios mais elevados na Espiritualidade, nas muitas moradas que existem na Casa do Pai.”
Os ensinamentos de Jesus, repetimos, representam a mais pura moral. A Doutrina dos Espíritos, assim, vem
restabelecer a verdade, reviver esses preceitos na sua forma mais cristalina, que aproxima os homens e
promove a prática da fraternidade.
RECONCILIAÇÃO PERANTE A LEI DIVINA
“Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa
contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão; e depois virás
apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no
caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e, assim, sejas
lançado na prisão. Em verdade te digo: dali não sairás, enquanto não pagares o ultima centavo.” (Mt 5:23-26)
Nesta passagem, Jesus indica qual é a oferta mais agradável a Deus: é a reconciliação com o próximo.
De acordo com as tradições e costumes religiosos dos judeus da época, era um dever religioso fazer oferendas
que consistiam em sacrifícios de animais como cordeiros, pombos, ou ainda de produtos da terra. Estas
práticas externas, muitas vezes desprovidas de sentimento religioso verdadeiro, foram combatidas
veementemente por Jesus. Assim, temos neste ensinamento a orientação da verdadeira espiritualização, que
consiste na busca da renovação interior, a qual enseja o convívio fraterno.
Podemos compreender facilmente o valor deste ensinamento. Com efeito, temos que admitir que sem o
sacrifício do amor próprio, do orgulho, da magoa, do ressentimento, não pode haver verdadeira conciliação
com nosso semelhante, pois, então, estaremos com o coração fechado, com a mente em desarmonia.
Para que tenhamos sentimentos mais nobres, e estejamos com os pensamentos e emoções equilibradas,
precisamos esforçar-nos; e assim agindo rompemos as amarras, estabelecendo a nossa ligação com Deus. Em
síntese, podemos concluir que a verdadeira ligação com Deus baseia-se em uma ligação amorosa e uma
convivência fraterna com o nosso semelhante.
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“Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não
acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e, assim, sejas lançado na prisão. Em verdade
te digo dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo”. (Mt 5:25 e 26).
Neste outro trecho, além da exortação à conciliação, encontramos as conseqüências de uma atitude de
animosidade, de má-vontade para restabelecer um relacionamento que sofreu uma ruptura, uma cisão. Esta
lição é bastante oportuna, pois qual de nós já não teve momentos difíceis em algum relacionamento familiar
ou de amizade?
As pessoas são, bem sabemos, diferentes uma das outras. Para que um relacionamento perdure precisamos
ter tolerância com as diferenças e aceitar as pessoas como elas são. Temos que nos livrar de qualquer atitude
caprichosa, ou de qualquer imposição de preferências. Há que existir respeito mútuo.
Quando ocorrem as desavenças, precisamos de um esforço ainda maior para nos superarmos e ter uma
atitude verdadeiramente Cristã, condizente com os ensinamentos de Jesus.
A Doutrina Espírita ensina-nos que estamos aqui na Terra para nos aprimorarmos. Portanto, devemos
aproveitar as oportunidades para aprendermos, crescermos e nos tomarmos pessoas melhores.
Esse crescimento a que estamos destinados pode ser alcançado pelo esforço pessoal em aprender, pelo
esforço em deixar as mas-paixões e cultivar as virtudes.
Quando, porém, pelo nosso livre arbítrio, pelas nossas escolhas, desperdiçamos as oportunidades de
crescimento e seguimos um caminho que seja diferente dos ensinamentos evangélicos, estaremos gerando,
segundo a lei de causa e efeito, situações aflitivas para o futuro, inclusive para as próximas existências.
É que, como ensinou o Mestre, da mesma forma que tratamos o nosso semelhante, seremos tratados. Como,
pois, poderíamos querer ser perdoados se não estendermos esse benefício ao nosso irmão?
A capacidade de perdoar é uma das mais belas virtudes que podemos cultivar. O perdão é libertador, pois
permite que nos desvencilhemos da situação dolorosa que tenhamos vivenciado, e evita o comprometimento
negativo de nossa sintonia vibratória.
Ser entregue ao juiz representa, então, sofrer os efeitos de nossas ações negativas, quando esquecemos os
ensinamentos evangélicos e a Lei nos obriga a uma reparação.
Sobre o perdão, podemos trazer este trecho do “Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. X, item 15: “Perdoar
aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos; perdoar aos amigos é dar prova de amizade; perdoar as ofensas
é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe.”
Aproveitemos, pois, todas as oportunidades que o Pai nos oferece para nos reconciliarmos com os nossos
irmãos.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente sobre a necessidade de nos reconciliarmos com os nossos semelhantes.
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Xavier, Francisco C./Emmanuel – Vinha de Luz.

14ª Aula – Casamento, Família e Divórcio
Parte A – Casamento e Família
A família é uma instituição de origem divina. Kardec em “O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capitulo XXII,
item 3, esclarece: “...Deus quis que as seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos

14ª Aula – Casamento, Família e Divórcio

63

da alma, a fim de que a mutua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um,
a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir...”
Nesta bela descrição do casamento, vemos como é grande a sua abrangência, pois implica no
desenvolvimento da capacidade de amar, implica na expansão da afeição que existe entre os cônjuges para
que este sentimento de afeto e ternura também alcance os filhos e estes possam progredir.
Emmanuel, na obra “Vida e Sexo”, traz o seguinte conceito de casamento: “O casamento ou a união
permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma
a outra, no campo da assistência mútua. Essa união reflete as Leis Divinas que permitem seja dado um esposo
para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na
criação e desenvolvimento de valores para a vida.”
Em “O Livro dos Espíritos”, na questão no 695, encontramos: P. “O casamento, ou seja, a união permanente de
dois seres é contrária à Lei da Natureza?” R. “É um progresso na marcha da Humanidade.”
Refletindo sobre as causas desse progresso, podemos constatar que quanto mais regressarmos na história,
mais encontraremos, nos estados primitivos, as uniões livres que, nas palavras de Kardec em comentário a
questão no 696, pertence ao estado de natureza, e, ainda, a abolição do casamento representaria o retomo a
infância da Humanidade.
O matrimônio na Terra pode ser um meio de fortalecer laços de pura afinidade espiritual, ou, em outros casos,
pode ser o reencontro para o necessário reajuste.
Desse modo, por vezes, o lar é um templo para se vivenciar o amor sublimado, onde reina a compreensão, a
união; outras vezes os lares são cadinhos de purificação, pelos quais por meio de provações e sofrimentos,
Espíritos caminham em direção a evolução.
Há, pois, uma diversidade de situações que podem ser consideradas como determinantes das uniões
conjugais. Em nosso planeta, que é um mundo de expiação e prova, podemos concluir que a grande parte das
uniões matrimoniais decorre de compromissos diante da Lei de Causa e Efeito.
Nesse sentido, Emmanuel, na mesma obra acima citada, afirma: “Acontece, no entanto, que milhões de almas,
detidas na evolução primária, jazem no Planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito
e, inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso...”
Mas, podemos questionar: todos os casamentos e nascimentos são programados no plano espiritual? Isto é,
ninguém se casa com a pessoa errada ou tem mais ou menos filhos do que foi programado? A Doutrina
Espírita ensina-nos que muitos dos nossos compromissos são definidos no plano espiritual, porém, devemos
lembrar que o Espírito tem o livre arbítrio, e a partir de suas escolhas pode avançar mais rápido, ou, às vezes,
desistir de alguma provação e ficar estacionado por tempo indeterminado.
Reencarnação
Sobre o casamento ha uma passagem no Evangelho de Marcos, no capitulo 12, versículos 18 a 27, em que os
Saduceus, interrogam Jesus:
“Mestre, Moises deixou-nos escrito: Se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a
viúva e suscitará descendência para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem
deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os sete não deixaram descendência. Depois de todos
também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os
sete a tiveram por mulher Jesus disse-lhes: ‘Não estais errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o
poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento,
mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que há de ressurgir não lestes no livro de Moisés, no trecho
sobre a sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é
Deus dos mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados!’.”
Nesta passagem vemos que os Saduceus, maliciosamente – eis que não acreditavam em ressurreição queriam enredar Jesus com alguma palavra.
O Mestre então responde, de forma alegórica, figurada, que os mortos, quando “ressuscitarem”, serão como
os “anjos nos céus”.
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Jesus, como bem sabemos, numa época em que ainda não era chegada a hora, falava de forma simbólica, pois
todo grande conhecimento, toda grande verdade depende de bases solidas, depende de um alicerce, de uma
pedra fundamental. Esse conhecimento então, de forma clara, aberta, publica, caberia a Doutrina Espírita.
O Espiritismo então, em seu tempo, revelou-nos, a propósito, que:
 Os Espíritos não têm sexo da forma que entendemos, porque sexo depende da constituição orgânica. (LE
q. 200).


Sao os mesmos Espíritos que ora animam um corpo de homem, ora animam um corpo de mulher. (LE q.
201).

 Há duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Estas, as de
laços corporais, são frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo. Por outro lado, as
famílias por laços espirituais são duradouras e se perpetuam no mundo dos Espíritos. (ESE, XlV item 8).
Vemos, pois, que o estudo do Espiritismo conduz-nos a observações e reflexões que nos impelem ao
aprimoramento dos laços familiares, impelem-nos a tolerância, ao entendimento, a compreensão, que se
obtém da vida o que se lhe da, colhe-se o material do plantio.
A consciência da realidade de nossas vidas passadas impulsiona-nos a renovação. Sendo assim, a Doutrina
Espírita exerce influência salutar na vida, no destino, e na felicidade do ser humano.
E por meio da reencarnação que amigos se aproximam no mesmo lar, e também no mesmo ambiente,
adversários se encontram para definitiva extinção de ódios cuja origem se encontra em alguma preexistência.
Sem a reencarnação não teríamos a oportunidade de reconciliação com aqueles a quem ofendemos ou
ferimos, ou que nos ofenderam ou feriram.
Diz Emmanuel na mesma obra “Vida e Sexo”: “Os débitos contraídos por legiões de companheiros da
Humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor; determinam a existência de milhões
de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes
sexuais, sejas eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente
expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no
mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios cármicos, nos quais as nossas
responsabilidades são esposadas em comum.”
Sem a reencarnação, como poderíamos buscar a reconciliação com almas que semearam espinhos em nosso
caminho e com almas que tiveram em seu caminho pedras colocadas por nós?
Sem a reencarnação não tenhamos a oportunidade de retomarmos na condição de filhos, esposo, esposa,
parentes e amigos que tiveram suas vidas e seus destinos complicados pela nossa ignorância aos preceitos do
evangelho. O divino Mestre disse: “Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo”.
Há, assim, que haver esforço para aprimorarmos nossos relacionamentos. Na obra “Sinai Verde”, André Luiz
deixa-nos diversas recomendações para a vida conjugal. Vejamos algumas:
 Não deprecie os ideais e preocupações do outro;
 Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes
superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo;
 Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da
Humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da Humanidade começa no reduto doméstico.
 E a Doutrina Espírita diz: “Nascer, crescer; morrer, renascer ainda, progredir continuamente, tal é a
lei.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente: O casamento pode ser um caminho de reajuste, perante as nossas faltas em vidas anteriores.

Parte B – Divórcio
“O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é
contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens já fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei
divina não foi considerada...”.(ESE, cap. XXIL item 5).
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Prossegue Kardec, afirmando que nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Do
Evangelho de Mateus, capitulo 19, versículo 8, podemos extrair a seguinte passagem, quando os fariseus
tentavam Jesus, perguntando se era permitido repudiar a mulher por qualquer causa:
“Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio
não era assim...”.
Como observa Kardec em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, capitulo XXII, item 5, a separação podia
tomar-se necessária desde os tempos de Moisés por não ser a afeição mútua o motivo único do casamento.
Além do mais complementa: “no principio não foi assim”, ou seja, na origem da Humanidade, quando os
homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as
uniões, fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio.
Logo, quando avança moralmente, o Espírito reconhece o verdadeiro valor do casamento; valor este que
podemos encontrar nesta síntese de Emmanuel, no cap. 8 - Divórcio, do livro “Vida e Sexo”:
“O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo, no limiar em flores de alegria e esperança,
aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o
progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha.”
Não obstante, prossegue:
“Ocorre, entretanto, que a Sabedoria Divina jamais institui princípios de violência, e o Espírito, conquanto em
muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar; modificar, discutir o
adiar transitoriamente, o desempenho dos compromissos que abraça.”
Nestas sábias palavras de Emmanuel podemos reconhecer uma prerrogativa, um direito do Espírito, o de usar
o seu livre arbítrio de acordo com suas convicções. Vislumbramos ainda a sublimidade das Leis de Deus que é
soberanamente Justo e Bom.
Não ha, assim, que haver violência, não ha que haver fardos mais pesados do que alguém pode carregar.
Considerando que no casamento há o encontro de dois Espíritos, duas mentes pensantes e com convicções
próprias; considerando que podem agir diferentemente, muitas são os quadros familiares que poderemos
observar.
Haverá, pois, casos em que, apesar de toda a boa vontade, um cônjuge, apesar de sua dedicação, apesar de
sua lealdade, não encontrará, em contrapartida, um sentimento de reciprocidade, de respeito, de amizade,
etc.
Mas o Espiritismo, por todas suas revelações, inclusive por diversos dramas reais que trouxe à luz a título de
ensinamento, esclarece que não existe a possibilidade de dois Espíritos nutrirem entre si, para sempre,
sentimentos de desamor, rancor e ódio.
Um dia, infalivelmente, a reconciliação devera prevalecer! E não será por imposição, pois certo é que o amor
não se impõe, eis que ele brota no coração daquele que aprendeu a amar ...incondicionalmente.
Não havendo, então, imposições, pela Misericórdia Divina, é permitido que os Espíritos que faliram em seus
relacionamentos tenham uma outra oportunidade, em uma outra existência, de se reconciliarem.
Pela Sabedoria Providencial, então, os Espíritos dissidentes renascerão, se não compromissados a nova união
conjugal, muitas vezes no papel de pais e filhos, irmãos, amigos... e assim, um dia, fatalmente, serão parentes
por laços espirituais.
Antes que isso ocorra, no entanto, num dada existência, o divorcio, então, como lei humana, trata de
homologar uma separação que já existe em pensamento e sentimento, isto é, regularizar separações onde não
há mais amor.
A dissolução legal do casamento é o ato jurídico pelo qual se termina o casamento. Efetiva-se, na maioria das
legislações, por sentença de juiz competente.
Em “Após a Tempestade”, Joanna de Angelis assevera: “Imprescindível que, antes da atitude definitiva para o
divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto os filhos, que merecem que
os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Na
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dissolução dos vínculos matrimoniais, e que padeça a prole, será considerado responsabilidade dos genitores,
que se somassem esforço poderiam ter contribuído com proficiência, através da renuncia pessoal, para a vida
dos filhos.”
Não existem, há que se enfatizar, uniões conjugais ao acaso. No entanto, o Espírito dispõe, repetimos, a
faculdade de decidir e modificar ou adiar os compromissos que abraça.
O divórcio acaba ocorrendo quando o companheiro ou a companheira praticam atos de crueldade, de
menosprezo, de desrespeito, violência ou deslealdade. Surge assim a separação como uma solução.
O Espiritismo não é de modo algum uma doutrina repressora. É uma doutrina que consola e orientam
encarnados e desencarnados, mostra os caminhos convenientes a seguir caso queiramos ser felizes.
No cap. 9 - União Infeliz, da obra acima citada de Emmanuel, afirma-se: “Dolorosa, sem dúvida, a união
considerada menos feliz. E, claro, que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte, a contragosto, a
truculência o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre o pensamento para definir-se, quanto às
próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais jungidos pelo compromisso afetivo, para
que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação.”
Somos, acima de tudo, Espíritos imortais de passagem pela face da terra a fim de progredir num corpo
masculino ou feminino. Para que a união seja perfeita entre dois seres é essencial que haja comunhão de
pensamentos e de sentimentos. Somente nesta mutua compreensão de dois seres que se amam e se
compreendem e que podemos encontrar a felicidade na face da terra.
No entanto, tendo ocorrida a separação, podemos refletir sobre as seguintes palavras de Joanna de Angelis, na
obra “Após a Tempestade”: “Se alguém não mais deseja, espontaneamente, seguir contigo, não te transformes
em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém... Quando se
modifica uma circunstancia ou uma muda uma situação, não infiras disso que a vida, a felicidade, se
acabaram. Prossegue animado de que aquilo que hoje não tens será fortuna amanhã em tua vida. Se estiveres
a sós e não dispuseres de forças, concede-te outra oportunidade, que enobrecerás pelo amor e pela
dedicação.”
Bendita é a lei da reencarnação! Lei de Justiça e Amor!
QUESTÃO REFLEXIVA:
“O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar o que já estava separado de fato.” Conhecedores da lei de
reencarnação, podemos recorrer ao divórcio sob qualquer pretexto?
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15ª Aula – Amai os Vossos Inimigos
Parte A – Olho por Olho, Dente por Dente – Se Alguém te Ferir na Face Direita
No Evangelho de Mateus, capitulo V, versículos de 38 a 42, Jesus apresenta-nos a verdadeira lei, a lei Divina, a
lei do Amor: “Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao
homem mau; antes, aquele que te fere na face direita oferece-lhe também a esquerda; e aquele que quer
pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto; e se alguém te obriga a andar uma milha,
caminha com ele duas. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado”.
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Jesus, nesta passagem, refere-se se à lei adotada por Moises: “Olho por olho, dente por dente, mão por mão,
pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.” (EX 21:23-25).
Esta lei, proclamada há muitos séculos, era destinada a um povo ignorante e violento, e foi chamada de pena
de talião. Consistia em impor ao delinqüente castigo idêntico ao delito por ele praticado. Como sabemos, a
palavra talião não vem de um personagem histórico, nem significa o “pai da lei”. A lei de talião lembra retaliar,
que vem do latim “retaliare”, e significa revidar com dano igual ao dano recebido.
Naquela época foi necessário implantar-se esta lei, porque a vingança era um costume e na maior parte das
vezes era exercida de forma brutal, atingindo em primeiro lugar o ofensor e em seguida a família, a mulher, os
filhos e os parentes.
Quando um indivíduo ofendia outro, a ofensa era retribuída de forma punitiva sem nenhuma relação com o
delito cometido, geralmente tomando proporções exageradas.
A sociedade hebraica daquela época aplicava punições severas como o apedrejamento para as faltas graves; e
em outras comunidades, desde os açoites, a crucificação, o esquartejamento, o sepultamento em vida, o
afogamento até o enfrentamento de feras. Estes costumes bárbaros passaram a ser controlados pela lei de
talião.
A intenção do grande legislador, Moisés, ao implantar a lei de talião foi reprimir abusos, combater a idolatria
reinante, procurar evitar que a vingança se realizasse em proporções maiores que o delito. Desse modo, esta
lei foi o meio encontrado para impedir que se praticassem excessos.
Com a chegada do Mestre, porém, a Humanidade já estava um pouco mais amadurecida para receber outros
ensinamentos. Por isso, Jesus disse: “Eu, porém vos digo que não resistais ao mal; mas se alguém vos bater na
face direita, oferecei-lhe também à esquerda”. (Mt 5:38-39). Recomendava, assim, que não devemos resistir ao
mal e perdoar sempre a quem nos ofende.
Jesus vem nos trazer esclarecimentos sobre a lei de Amor, nos ensinando o perdão das ofensas, como o
melhor remédio para os nossos males. Entretanto, teve que enfrentar o obscurantismo, as superstições, os
costumes da época; esteve frente a frente com os seus detratores implacáveis, destacando entre eles os
escribas e fariseus, que viam em Jesus um inovador, um perigo capaz de mudar as leis de Moisés, que eram
reconhecidas como sagradas.
De que maneira Jesus combateu as leis antigas?
- Combateu o apedrejamento quando a mulher adúltera, perseguida por seus algozes, procura a sua proteção.
Nessa ocasião, o Mestre diz: - “Atire a primeira pedra quem estiver sem pecados” ... E voltando-se para a
mulher: - “Vai e não peques mais”.(Jo, 8:4-11).
No que tange em guardar o sábado, Jesus curou a mulher curvada em num dia considerado santo e explica aos
discípulos - “O sábado foi feito para o homem e não o homem para se tornar escravo do sábado”.
Portanto, Jesus veio confirmar o Decálogo e revogar certos costumes bárbaros daquela época.
O Mestre não recomendou o revide e se assim o fizesse, conforme gostariam os imediatistas, teria uma
conduta reprovável frente aos seus ensinamentos, pois negaria a sua face amorosa.
Aqueles que revidam ao golpe infeliz recebido não oferecendo a outra face, deixando-se sucumbir pelos
sentimentos do ódio e da vingança, transformam-se em criminosos iguais aos seus agressores. O perdão eleva
a criatura, enquanto a vingança acarreta atraso moral ao Espírito. O primeiro liberta os laços do ódio e
promove a alegria de viver. O segundo gera conflitos, acorrenta o agressor a sua vitima. Logo, os laços do
amor harmonizam as criaturas, enquanto os sentimentos de ódio e vingança desequilibram os indivíduos.
A Doutrina do Amor recomenda-nos que devemos nos resguardar de qualquer animosidade, não nos envolver
em contendas, não se vingar nunca, não revidar o mal com o mal, mesmo que surjam oportunidades propicias
para a sua realização. Contudo, não podemos ser submissos, nem coniventes com os erros. Não admitir o
conformismo, atitudes passivas, mas devemos adotar atitudes ativas, que nos impulsionem para o Bem, e nos
auxiliem a ser mais compreensivos para com os nossos semelhantes.
Vitorioso é aquele que vence o mal no seu interior e põe em prática os ensinamentos do Cristo.
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Ainda, esta passagem evangélica nos convida a mudanças de atitudes, quando diz: “Se alguém quiser tomar a
nossa capa, devemos também dar-lhe o manto.” Atitudes difíceis de serem praticadas, que exigem
desprendimento e caridade, o que o Mestre nos convida a vivenciar.
Dando continuidade aos seus ensinamentos, Ele nos esclarece: - “Se alguém te obriga a andar uma milha,
caminha com ele duas”. (Mt 5:41).
Caminhar mais uma milha com os nossos desafetos significa que devemos permanecer juntos, porque no
decorrer deste tempo podemos refletir sobre o que aconteceu, mudando a nossa maneira de pensar em
relação ao outro; e durante o percurso podemos treinar a paciência, exercitar a tolerância e a fraternidade.
Se na primeira milha caminhamos como dois desconhecidos, quem sabe na segunda milha, passemos a
dialogar com o nosso adversário, esclarecendo as dúvidas e juntos possamos trilhar o caminho da
reconciliação.
A vida nos ensina que aqueles que hoje são inimigos, amanhã podem ser amigos inseparáveis. Tudo é questão
de tempo e amadurecimento. A reconciliação deve acontecer enquanto estivermos encamados na Terra,
enquanto estamos caminhando mais uma milha. Os que assim não procederem, apos o desencane sentirão a
lei de ação e reação, e arcarão com as conseqüências em existências futuras.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no capitulo XII, item 10, temos: “Amai-vos uns aos outros e sereis
felizes. Tratai sobretudo de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tomar
o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação: missionário do amor; amou até dar o sangue e a própria
vida. o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna
superiores a eles.”
A Doutrina Espírita recomenda-nos que devemos amar os nossos semelhantes indistintamente, banir as
mágoas e ressentimentos dos nossos corações e que a prática do AMOR aproxima-nos de DEUS.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente as palavras de Jesus: “Não resistais ao homem mau; antes, àquele que te fere na face direita, oferecelhe também à esquerda.”

Parte B – Amor aos Inimigos - Julgamento
“Ouvistes que foi dito: Amareis o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos
inimigos e orai pelos que vos perseguem; desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos Céus,
porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair à chuva sobre justos e injustos. Com efeito,
se amais aos que vos amam, que recompense: tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se
saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de mais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto,
deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito.” (Mt 5:43-48).
A citação acima nos faz refletir sobre o amor e a amizade que nutrimos pelos nossos amigos. O amigo que
desenvolve o papel de companheiro de todas as horas, que suaviza as nossas dores, que embalsama as nossas
feridas, sendo sempre indulgente e tolerante para com os nossos erros.
O Mestre indaga-nos dizendo: “Se amais os que vos amam que recompensa tereis ”‘? Qual é a virtude de amar
aqueles que nos amam? O mérito não esta em amarmos os nossos amigos e sim em amarmos os nossos
inimigos; são estes que nos impulsionam ao progresso espiritual, quando nos apontam os nossos erros através
da critica, e nos propiciam uma oportunidade de aprendizado.
Jesus deu-nos o exemplo manifestando o amor e o perdão aos seus perseguidores.
Entretanto, sabemos que não podemos amar aos nossos inimigos com a mesma intensidade que amamos aos
nossos amigos. As leis físicas, por meio das forças de atração e repulsão, nos esclarecem quanto as sensações
contrarias que sentimos a aproximação de um amigo, a alegria de um encontro e a uma cena aversão quando
sentimos a presença de nossos desafetos.
O Companheiro Divino não quis ensinar-nos que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura, a mesma
confiança que temos pelo amigo, como também a mesma satisfação em estarmos juntos. Entretanto ele quis
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nos dizer que não devemos alimentar em relação a eles o sentimento de ódio, de rancor e o desejo de
vingança.
Allan Kardec, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no capitulo XII, item 3, esclarece: Amar os inimigos não
é pois, ter por eles uma afeição que não é natural... E perdoar-lhes sem segunda intenção e
incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. E não opor nenhum obstáculo a reconciliação. E desejar-lhes o
bem em vez do mal.
Nós, Espíritas, diante do inimigo, quando não encontrarmos as causas dos nossos sofrimentos e animosidades
nesta vida, devemos lançar o nosso olhar para o passado, para outras existências. Façamos uma reflexão sobre
a condição do planeta, qual a nossa finalidade na Terra e conseqüentemente concluiremos que devemos
aproveitar a oportunidade que o Pai nos oferece, na presente existência, para a realização das nossas tarefas,
para a quitação das nossas dívidas, para processarmos os resgates e conquistarmos a harmonia com os nossos
irmãos.
A Doutrina Espírita ensina-nos que a maldade no coração do Homem é um estado transitório, que é uma
decorrência do mal praticado, e que à medida que galgar estágios de crescimento aprenderá a corrigir os seus
erros, operando uma mudança em si para o bem.
Em “O Evangelho dos Humildes”, no capitulo 5, item 44, Eliseu Rigonatti nos diz que “O ódio liga pelos lagos do
sofrimento, ao passo que o amor une pelos laços da felicidade. A morte não nos livra dos inimigos, como não
nos separa dos amigos”.
Quando alimentamos o sentimento do amor em nós, conquistamos o sentimento de alegria, de felicidade e
quando fortalecemos as correntes do ódio, caminhamos em direção do sofrimento, da dor.
Sabemos que com o desencarne não nos livramos dos nossos inimigos e que a lei de reencarnação diz que os
Espíritos que se odeiam ou que são credores podem encamar no mesmo grupo, para que através da
convivência do dia a dia, dos trabalhos realizados em conjunto, das alegrias e tristezas, tenham a
oportunidade, a bênção, de transformar aqueles sentimentos em amizade fraterna. Assim procedendo, nos
livramos de um pesado fardo, resgatando as nossas dívidas.
JULGAMENTO
A antiga lei Jesus acrescentou: “Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais
sereis julgados”. (Mt 7;1-2),
Certa vez, um homem solicitou ao Mestre: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança”. Ele
respondeu: “Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha”? (Lc 12:13- 14).
Jesus, o Espírito mais puro que já esteve na Terra, investido de autoridade para tal ação, não concordou em
exercer o papel de juiz, diante de uma simples ocorrência. E nós, criaturas imperfeitas, egoístas, podemos
julgar os atos dos nossos irmãos?
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no capitulo X, item 13, lemos: “... que não devemos julgar os outros
mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em
nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser
aplicada.”
O julgamento pertence a Deus.
Jesus acrescenta ainda no capitulo 7, item 2: “Com a medida com que medis sereis medido”. Esta sentença
estabelece plena ligação com outra afirmação do Mestre: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”, o que
implica em dizer que de acordo com a lei de causa e efeito poderemos ser feridos pelos mesmos instrumentos
com os quais ferimos os nossos irmãos, durante as nossas existências.
Portanto, quando realizamos um falso juízo, diante das atitudes e atos do nosso próximo, um julgamento
parcial, prejudicando alguém, assumimos compromissos de reajustes com a nossa consciência e com as Leis
Divinas, uma vez que não ha efeito sem causa.
Diante das nossas imperfeições julgamos sempre de forma unilateral, atendendo aos nossos interesses
pessoais. Sendo assim, a justiça Divina se exercera sobre todos que desta forma procederem.

FEESP - CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO – 1º. ANO

Portanto, com o exercício do maior mandamento: “Amai ao vosso próximo como a vós mesmos...”, jamais
usaremos de juízos apressados, provocando dores e injustiças aos nossos irmãos.
Nós, Espíritas, sabemos as conseqüências dos maus julgamentos e dos atos maldosos. A lei de Reencarnação é
bênção que permite que reparemos e tenhamos novas oportunidades de crescimento a cada momento de
nossas existências.
O Mestre convida-nos a análise: “Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes
a trave que estás no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu
mesmo tens uma trave no teu.”
A criatura humana, de um modo geral, de acordo com o seu estágio de evolução, busca sempre apontar os
erros e as falhas do seu semelhante, não admitindo as suas próprias imperfeições.
Jesus, referindo-se a este trecho, recomendou-nos que procurássemos remover a trave, os obstáculos, que
estão em nossos próprios olhos, e assim poderemos ver com o olho bom as qualidades boas que existem em
nosso irmão.
Podemos citar como origem deste mal, o orgulho, o egoísmo e a inveja. Muitas pessoas observam qualidades
nobres em seus semelhantes, e, não as possuindo, tentam denegri-las, atribuindo-lhes falhas que às vezes elas
mesmas possuem.
Isso não quer dizer que devamos fechar os olhos a tudo que há de mal no mundo. Ha dois tipos de censura:
uma positiva e uma negativa. A censura positiva é branda e construtiva. Visa apenas auxiliar alguém a
encontrar melhores caminhos ou a desembaraçar-se dos próprios vícios. A censura negativa, porém, é
maledicente e tem por fim apenas denegrir a imagem de quem é criticado.
Desta forma, o aprendiz, diante das tribulações do dia a dia, ao analisar a conduta alheia, deve usar o bom
discernimento, o senso crítico, não assumir o papel de juiz ou de acusador. O bom proceder consiste em
examinar a situação, não atribuir ao ofensor uma condenação ou castigo, mas tentar compreender o outro.
O Companheiro Divino, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, soube ser compreensivo e
generoso com os necessitados. O ser humano atinge a maturidade quando aprende a ter uma postura
saudável, uma atitude correta no convívio com o seu semelhante.
Logo, o Mestre, na sua sabedoria, aconselha-nos a busca de si mesmo, a autoanálise, o autodescobrimento,
para não apontarmos falsamente defeitos e criticas aos outros. A partir do momento que passamos a nos
conhecer, a nossa consciência se torna lúcida, facilitando o nosso aprimoramento em direção a evolução.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente a afirmação: É comum enxergarmos um cisco no olho do vosso irmão e não percebermos a trave que
está em vosso olho.
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16ª Aula – Esmola e Oração
Parte A – Esmola
“Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não
recebereis recompensa junto ao vosso Pai que esta nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a
trombetear em publico, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados
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pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não
saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo; e o teu Pai, que vê no
segredo, te recompensará.” (Mt 6:1-4).
Neste trecho do Evangelho de Mateus, temos ainda a continuação dos amorosos conselhos de Jesus no
Sermão da Montanha. Jesus ensina-nos a fazer simplesmente o bem pelo bem, sem desejar ser reconhecido
ou aclamado por nossa ação, sem esperar receber alguma vantagem seja ela qual for, sem nenhuma
ostentação, visando unicamente o alívio e o auxílio do necessitado, tomando o cuidado de poupá-lo em sua
sensibilidade e dignidade humana, sem expô-lo a humilhações e cobranças de qualquer espécie. Essa atitude
acrescenta a caridade material outra muito maior: a caridade moral.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Cap. XIII, item 3, diz Kardec: “Fazer o bem sem ostentação tem
grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, e o sinal incontestável de uma grande
superioridade moral”. [...] “É necessário, numa palavra, colocar-se acima da Humanidade, para renunciar a
satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus”.
E ainda no mesmo item: “Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza
admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe modéstia real, também existe falsa modéstia, o
simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber que o
fazem”.
E, como disse Jesus, estes já receberam a sua recompensa, pois obtiveram o que desejavam: serem vistos,
reconhecidos, elogiados; e é isso o que terão, somente a recompensa terrena.
Se assim é, o que dizer daqueles que além de exibirem o bem que fazem, exaltando a própria generosidade,
cobram dolorosa e cruelmente daquele que recebeu a ajuda que lhe foi prestada? Para estes, não haverá,
decerto, nem mesmo a recompensa do reconhecimento humano, pois sua vaidade e orgulho não serão
alimentados pela satisfação de serem considerados benfeitores e não receberão as bênçãos de ninguém...
E continua Kardec “[...] há quem aceite um serviço, mas recusa a esmola. Converter um serviço em esmola,
pela maneira que é testado, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar a alguém.
A verdadeira caridade, ao contrario, é delicada e habilidosas para dissimular o benefício e evitar até as
menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela
necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado a vontade diante do
benfeitor enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o
benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o
serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita“.
Muitas pessoas se eximem de fazer a caridade por se considerarem sem condições financeiras para tanto.
Outras, por estarem envolvidas em tantas atividades na vida que não tem tempo disponível para pensar no
próximo.
Muitas vezes estas pessoas se limitam a dar esmolas de maneira esporádica e aleatória para alguém que lhes
peoa ou contribuir para alguma instituição, mais para aliviar sua consciência ou livrar-se do que já não lhes é
útil, do que para praticar verdadeiramente a caridade.
É bom lembrar que não precisamos ter posses para fazer a caridade; podemos exercê-la distribuindo
donativos, sim, mas também por inúmeras outras ações. Mais do que isso, podemos exercitá-la por gestos,
olhares, palavras e pensamentos.
Não há lugar no Universo que não possa ser alcançado por um ato de amor: podemos deixar fluir do nosso
coração o amor e o desejo do bem para toda a Humanidade; respeitar a nos mesmos, o próximo, a Natureza;
orar pelos que sofrem e pelos doentes; saber ouvir, saber calar e também saber falar; acolher com palavras e
abraços; distribuir sorrisos e bom humor. Podemos escrever e ensinar e humildemente, sempre aprender;
podemos educar com firmeza e doçura corrigir com carinho, estimular e apoiar, sustentar os que fraquejam,
levantar os que caíram, suportar sem revolta o desequilíbrio do companheiro; usar de paciência e
compreensão; esquecer as queixas; cooperar espontaneamente fazendo da solicitude uma rotina em nossa
vida; podemos aprender a perdoar, e mais ainda, podemos exemplificar, com a nossa vida, o verdadeiro
sentido da caridade ensinada por Jesus...
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A esmola é a caridade mais fácil de praticar, exige pouco de nos... mas, se bem direcionada ela é o prelúdio do
sentimento de compaixão que nos envolve a medida que compreendemos que a caridade é a base da
convivência social e o próximo é o instrumento que nos oferece a oportunidade de evoluir espiritualmente.
A caridade material é a que se traduz pela doação de algum valor como alimentos, roupas, remédios e outros
objetos, muitas vezes desnecessários ou dispensáveis a quem os possui, mas de primeira necessidade para
quem os recebe; portanto, deve ser praticada com amor e com equilíbrio, acompanhada, sempre que possível,
de um olhar ou sorriso amigo e de alguma outra ajuda que permita ao necessitado ir abandonando essa
condição, para que no futuro, possa caminhar por si mesmo e aprender, ele também, a dividir e auxiliar.
A caridade moral é a essencial, não depende de bens terrenos ou materiais para ser praticada, não custa nada,
mas é mais difícil de exercer, pois pede sensibilidade e o esforço da conquista interior de Valores como a
tolerância, a indulgência, a mansuetude, a simplicidade de coração, a empatia, o perdão; pede também a
vontade de compartilhar e acolher e o desejo da prática do bem incondicionalmente.
No Novo Testamento, na Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, Cap. 13, está escrito o mais belo Hino a
Caridade, nas palavras poéticas e amorosas de Paulo:
“Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos,se eu não tivesse a caridade, seria como
bronze que soa ou como címbalo que tine.
Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda
que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria.
Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se
não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria...
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará... Agora, portanto,
permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas.
A maior delas, porém, é a caridade.”
A ORACAO
“E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se de pé nas
sinagogas e nas esquinas, afim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam sua
recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que esta lá, no
segredo; e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como
os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque
vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lho pedirdes.” (Mt 6:5-8).
A leitura deste trecho do Novo Testamento nos remete à história do Fariseu e do Publicano, na qual o primeiro
se colocava em evidência no templo, alardeando em altas vozes as suas preces enquanto o Segundo o fazia
humildemente, silencioso, no fundo da sinagoga, falando com Deus no seu coração.
Jesus definiu claramente como devemos orar, sem orgulho, sem excesso de palavras ou palavras vazias de
sentimento, recolhidos interiormente, conscientes de que não é preciso estar continuamente solicitando
favores e “milagres” ao Pai, pois Ele esta na essência de cada um de nos e conhece bem as nossas
necessidades e merecimentos.
Na obra “Emmanuel” encontramos que: “a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as
disposições da Lei Divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza, nas lutas
ásperas, porém necessárias”.
Deus nos oferecerá sempre os meios para vencermos as nossas tribulações e dificuldades, mas como Pai e
educador justo e amoroso, receberemos Dele na exata proporção do nosso merecimento e necessidade; Ele
jamais fará por nos aquilo que somos capazes de realizar.
No livro “Cartas do Coração”, psicografia de Chico Xavier, Isabel Campos nos diz: “A prece é como que uma
escada invisível, por onde subimos aos mais altos campos da experiência humana. Por intermédio dela, nossa
alma recebe forças multiplicadas e só mesma junta a essa fonte bendita, poderemos encontrar o suprimento
de energias com que vamos vencendo as provas redentoras.”
Jesus convidou-nos não apenas a orar, mas também a vigiar; não vigiar os companheiros de caminhada, mas a
nos mesmos, nossas atitudes e pensamentos. Quando vigiamos a nos mesmos, conseguimos perceber as
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nossas reais necessidades e também as possibilidades que surgem para auxiliar nos sempre, a quem quer que
seja, sem julgar ou condenar, sem cobranças, sem orgulho, sem vaidade...
Em “Agenda Crista”, André Luiz escreve: “Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se
encontram nas sombras”.
MODO DE ORAR
Podemos orar para pedir, para louvar e para agradecer; por nós mesmos e pelos outros, os que estão
caminhando conosco nesta jornada física e os que já partiram para o Plano Espiritual.
Oramos principalmente para pedir, sem nos lembrarmos de que os desígnios de Deus são perfeitos, mesmo
que não os compreendamos naquele momento.
Dificilmente nos lembramos de agradecer. Podemos transformar o próprio viver numa oração, quando
vivemos em harmonia com a lei natural, com os ensinamentos de Jesus, estando bem conosco e com os
outros.
O jeito de orar, o lugar, a hora, a posição física, não têm nenhuma importância; o poder da prece está no
nosso pensamento. O que isso significa?
A prece é uma forma de nos ligarmos ao Plano Espiritual: através dela nos colocamos em ligação mental com o
Pai, Jesus ou outros seres a quem direcionamos o nosso pensamento.
Quer dizer que quando oramos com o nosso sentimento mais sincero, a nossa mensagem chega ao seu
destino, onde quer que seja.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente com suas palavras: É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida,
como a respiração.” (do livro “Boa Nova”, Irmão X).

Parte B – O Modelo de Oração – A Confiança na Oração
O MODELO DE ORAÇÃO
“Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estas nos céus, santificado seja o teu Nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade na Terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas
dividas como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas a tentação, mas livra-nos do
Mal.” (Mt 6: 9-15).
E continua Jesus, aos seus discípulos: “Pois se perdoardes aos homens os seus delitos também vosso Pai Celeste
vos perdoará; mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos.”
Muitas vezes, não damos a essa prece de tão cristalina simplicidade o seu verdadeiro valor; ela é muito mais
do que frases construídas por belas palavras ou uma ladainha que se repete sem pensar, sem que nossa
consciência e nosso coração absorvam sua profunda harmonia e seu valor incalculável.
Jesus, conhecedor profundo da alma humana, sabia da nossa dificuldade em expressar uma prece vinda do
coração, que pudesse nos ligar a Planos mais altos e então nos deixou um modelo de oração que é a síntese da
integração do Pai com seus filhos muito amados.
Façamos uma pequena reflexão sobre a prece que Jesus nos ensinou.
Quando dizemos: “PAI NOSSO, QUE ESTAS NO CÉU”, analisemos dentro do nosso coração, como sentimos em
nos esse Pai de bondade que nos deu a oportunidade da vida para que conheçamos o amor e cresçamos com
ele rumo à perfeição.
Somos seres em evolução, que pertencemos à grande família universal e somos todos irmãos espirituais, filhos
do mesmo Pai, pleno de bondade, justeza e amor e estamos aqui para sermos felizes.
Que valores são preciosos para nos, hoje, os da terra ou os do Espírito?
Estamos perdidos no egoísmo, no orgulho, no desejo do poder ou já estamos aprendendo a usar com
desapego os bens da Terra, a usufruir deles apenas como instrumentos para nossa evolução e procurando
entender que os Valores que nos acompanharão eternamente são os espirituais?
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Quando dizemos: “SANTIFICADO SEJA O TEU NOME”, o que significa esta referência? Somos cristãos na alma
ou nos intitulamos cristãos apenas por medo, superstição, hábito ou comodismo?
Muitas vezes, nos acomodamos nas nossas crenças e valores ultrapassados, sem procurar compreender outros
e novos aspectos da vida.
Quanto maior o conhecimento, maior a nossa responsabilidade - “muito será pedido a quem muito foi dado”.
Às vezes mantemo-nos na ignorância por comodismo, responsabilizando Deus, os outros, os Espíritos e o
destino por tudo o que nos acontece.
Quanto mais nos empenhamos em desenvolver a inteligência e o conhecimento, e principalmente, nos
dedicarmo-nos ao conhecimento de nos mesmos, mais livre será o nosso Espírito e mais compreenderemos o
que é respeitar e amar a Deus. (“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertara”, disse Jesus).
Quando dizemos: “VENHA O TEU REINO”, onde estamos procurando o nosso paraíso, se a vida terrena é tão
sedutora e envolvente? Procuramos o nosso paraíso nas coisas materiais, quando o paraíso esta no
crescimento moral, espiritual?
Todos nos ainda vivemos ligados as coisas materiais, mas em algum ponto da nossa vida, percebemos um
vazio em nos que nada preenche - depressão, tristeza, insatisfação sem motivo... E nesse momento,
começamos a busca do “Reino dos Céus” que, na verdade, já existe em nós, só é preciso deixar germinar e
crescer a nossa potencialidade espiritual.
Quando dizemos: “SEJA FEITA A TUA VONTADE NA TERRA COMO NO CÉU”, qual o nosso real desejo e
intenção? Estamos aceitando a vontade divina ou, dentro da nossa alma, o que desejamos mesmo é a
realização dos nossos sonhos, não importa o preço que eles tenham nem as conseqüências que tragam?
Consideremos as nossas dificuldades não somente com problemas a superar, mas como oportunidades de agir
e aprender.
Percebamos que a dor e a alegria fazem parte da nossa vida, não como castigo ou prêmio, mas como
alavancas de crescimento e progresso.
Cultivemos pensamentos positivos e começaremos a enxergar positivamente mesmo nas situações de aflição e
desânimo.
Quando dizemos: “O PÃO NOSSO DE CADA DIA DÁ-NOS HOJE”, o que estamos realmente pedindo? O
suficiente? O necessário? Ou o supérfluo, o luxo, o desperdício? Pensamos apenas em nós ou nos lembramos
também dos irmãos que necessitam de amparo?
Será que já sentimos a satisfação que nos proporciona o repartir, o ter um pouco menos, e ver o outro mais
feliz ou a caridade (material ou moral) ainda não tem significação para nós?
Pensemos no pão espiritual, na bênção e na necessidade de transformar o que ainda é trigo em nós (a
semente do bem) no pão que alimenta a alma (nas qualidades morais).
Quando dizemos: “PERDOA-NOS AS NOSSAS DÍVIDAS COMO TAMBÉM NOS PERDOAMOS AOS NOSSOS
DEVEDORES”, lembramo-nos de que queremos ser amados e perdoados, mas quase sempre não nos
importamos em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que se atravessam no nosso caminho?
Se não compreendemos ou perdoarmos a quem nos ofende hoje, será que acreditamos que amanhã não
precisaremos do perdão de alguém? O verdadeiro perdão não guarda sentimentos de vingança, nem mágoa,
nem ressentimento.
Quando dizemos: “E NÃO NOS SUBMETAS A TENTAÇÃO, MAS LIVRA-NOS DO MAL” (das escolhas erradas),
lembramos da advertência de Jesus sobre a escolha da porta larga da perdição, da ilusão do mundo físico, que
é fácil de transpor e a porta estreita da vida espiritual, que exige reflexão, discernimento, responsabilidade,
esforço em transformar-se?
A escolha é sempre nossa. Deus e os nossos amigos espirituais não interferem na nossa vontade e no nosso
livre arbítrio. Recordemo-nos de que só existe um mal a temer: aquele que ainda existe em nós (as nossas
imperfeições).
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Plantemos na nossa vida o amor, o bem, a tolerância, o perdão, a dignidade, o exemplo, a sabedoria, a
autodisciplina, o desapego dos bens terrenos, a responsabilidade e estaremos vivendo o Pai Nosso, conforme
Jesus nos ensinou e, sem duvida, os frutos do que plantarmos virão para nos em forma de paz e infinitas
bênçãos.
Que a semente depositada em nosso coração germine, cresça e frutifique sempre.
O Pai Nosso não é para ser rezado, é para ser vivido.
A CONFIANÇA NA ORAÇÃO
“Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto; pois todo o que pede recebe; o que busca
acha e ao que bate se lhe abrirá. Quem dentre vos dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe
dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vos que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que esta nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem!” (Mt 7: 7-11).
O Espiritismo permite-nos compreender a ação da prece e a sua eficácia, ao explicar a forma de transmissão
do pensamento, pois quando dirigimos o nosso pensamento a outro ser, seja ele encarnado ou não, se
estabelece uma corrente fluídica, uma sintonia de vibração de um a outro, transmitindo o pensamento (e o
que sentimos), como o ar transmite o som.
O Espiritismo não impõe, não proíbe, nem condena nenhuma prece de qualquer religião, pois o que realmente
importa são a intenção pura e a fé que a impulsiona, fluindo da alma e não dos lábios.
Na prece, mobilizamos a energia do nosso pensamento e a direcionamos através da nossa vontade, para
atingir o nosso objetivo.
É, portanto, através da prece, no lar ou qualquer outro lugar, em qualquer situação, que atraímos a presença e
a ajuda dos bons Espíritos, que vêm nos sustentar nas nossas boas resoluções e nos inspirar bons
pensamentos, abrindo a nossa mente e o nosso coração para agir correta e amorosamente, aprender,
compreender e atingir os objetivos da atividade que estamos nos propondo a fazer naquele momento.
A sintonia com os bons Espíritos também nos ajuda a manter o ambiente sereno, amistoso, cooperativo,
diminuindo a ação das influências negativas, que podem vir de desencarnados, encarnados ou mesmo dos
nossos próprios pensamentos e posturas, influência essas que tendem a tumultuar e prejudicar a nossa
atividade seja ela qual for.
Numa Casa Espírita, essa harmonização é constantemente procurada.
Em cada trabalho espiritual, aula ou palestra, os trabalhadores, colaboradores, alunos, assistidos são
convidados a mobilizar suas energias amorosas através do pensamento, iniciando as atividades com uma
Prece de Abertura, cujo objetivo é promover essa sintonia, criando um clima harmonioso e mantendo as
mentes e os corações abertos para aprender e transformar esse aprendizado em vivência.
Uma pessoa do grupo conduz a prece e as demais a acompanham mentalmente: deve ser sempre uma oração
simples, feita com o coração, um momento em que conversamos com Jesus e os amigos espirituais, expondo
os propósitos da nossa reunião e pedindo a eles que nos assistam durante esse tempo.
Ao final das atividades, fazemos as vibrações; assim como recebemos, a cada momento, oportunidades e
bênçãos na nossa vida, este é o momento de deixar fluir de nos o nosso melhor sentimento, o Amor pelo
nosso mundo, pelo nosso pais, pelo próximo, pelos trabalhadores do bem e por nos mesmos.
Não é preciso ser muito longa nem muito detalhada no seu direcionamento, mas é preciso aprender a doar de
verdade, porque muito recebemos. Nas vibrações, não se agradece nada, só se doa amor.
E encerramos com a Prece Final, cujo objetivo é agradecer.
Uma pessoa conduz a prece, sempre acompanhada mentalmente pelo grupo. Nesta prece agradecemos a
Jesus e aos amigos espirituais, a oportunidade do aprendizado ou do trabalho e a harmonia que vivemos nesse
período e pedimos que essa harmonia nos acompanhe aos nossos lares e afazeres, de modo a exercitarmos o
que aprendemos e que nos mantenhamos sob a proteção e orientação do Plano Maior durante o restante da
semana, podendo retornar nos próximos encontros.
As colocações acima são um exemplo do significado do texto evangélico abordado neste tema:
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“Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei e vos será aberto; pois todo o que pede recebe; o que busca
acha e ao que bate se lhe abrirá”.
A prece, para ser eficaz, não depende da quantidade de palavras, nem do tamanho, nem tampouco do lugar
em que é realizada, mas sim do sentimento, da sinceridade, da sensibilidade com que é feita. Como ela é a
expressão do pensamento, é necessário que seja inteligível (compreensível) para que possa chegar ao coração,
jamais feita por dever ou imposição, nem por habito, mas pela fé que já tenhamos conquistado, mesmo que
ela ainda seja muito menor que um grão de mostarda...
André Luiz, na obra “Os Mensageiros”, afirma: ”*...] O trabalho da prece é mais importante do que se pode
imaginar no circulo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do Amor; não é apenas
súplica. É a comunhão entre Criador e criatura, constituindo assim, o mais poderoso influxo magnético que
conhecemos.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
O que significam para você as palavras: “Seja feita a tua vontade na Terra, assim como no céu”?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Xavier, Francisco C./Emmanuel – Emmanuel.
- Xavier, Francisco C./André Luiz – Os Mensageiros.
- O Espiritismo de A a Z
- Iniciação Espírita – Edgard Armond

17ª Aula – A Sinceridade do Jejum
Parte A – O Jejum
A SINCERIDADE DO JEJUM
“Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para
que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam sua recompensa. Tu, porém,
quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estas jejuando, mas
apenas teu Pai, que esta lá no segredo; e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará.” (Mt 6: 16 a 18).
Ao consultarmos um dicionário veremos que o termo jejum significa abstinência ou redução de alimentos em
certos dias por penitência ou por preceito referente a alguma igreja ou seita; abstenção, privação.
Esta prática é comum em diversas religiões. Porém, será tal ato aprazível a Deus? O fato de Jesus comentar na
passagem do Evangelho não significa que ele recomendava tal prática. Entretanto, como era costume na
época, Jesus aproveita o ensejo para orientar qual é a maneira correta respeitando o momento cultural do
povo. Vemos o tema melhor esclarecido nas passagens a seguir.
Há algum mérito em jejuar?
As questões referentes ao jejum nos remetem a outra. Desde que Jesus disse: “Bem-aventurados os aflitos”,
ha mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A questão 721
de “O Livro dos Espíritos” esclarece-nos que a vida de mortificações dos devotos e dos místicos, praticada
desde a antiguidade e entre diferentes povos, é meritória somente no sentido de renegar-se a si mesmo e
trabalhar para os outros, conforme a caridade Cristã.
Na questão 723, acrescenta que “A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias
e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua
organização.”
Neste mesmo capitulo, na questão 726, os Benfeitores Espirituais explicam que “Os únicos sofrimentos que
elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada
valem para o bem dos outros.”
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Analisando a questão por outra vertente, vemos que Paulo de Godoy (“Os quatro Sermões de Jesus”, cap. “O Jejum”)
lembra a parábola do Fariseu e o Publicano onde vemos o orgulhoso fariseu firmar de forma solene: “Jejuo
duas vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo”. E o próprio Mestre que dá a sentença na
parábola: “Eu vos digo que este último desceu para casa justificado (O Publicano), o outro não (o Fariseu). Pois
todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado” (Lc 18:14). Assim, vemos que tudo
depende da intenção e de nada adianta as mortificações frente a uma vida de arrogância e de egoísmo.
Qual é o sacrifício mais valido?
Tendo como referência Isaias (58:6), Paulo de Godoy esclarece que o verdadeiro jejum consiste em “soltar as
ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, libertar os quebrantados, despedaçar todo o jugo,
repartir o pão com o faminto, acolher os pobres desabrigados, cobrir o nu”. O autor comenta ainda que o
jejum “é algo mais do que deixar de ingerir determinados alimentos, em certos dias ou hora. O verdadeiro
jejum consiste em procurar ser bom, abster-se da prática da imoralidade, despedaçar o jugo da vaidade, do
ódio, do egoísmo e de muitos outros vícios que degradam o homem” (“Os quatro Sermões de Jesus”).
A observação do autor concorda com a recomendação das questões 726 e 727 de “O Livro dos Espíritos”: “Que
visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que esta enfermo, sofram privações para o alivio
dos infelizes e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se
sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se do egoísmo; quando alguém sofre pelos outros,
pratica a caridade: são estes os preceitos do Cristo.
”Fustigai o vosso Espírito e não vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se
assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de
rigores que mão mais pertencem a este século.”
Segue na mesma linha o Espírito que se intitula “Um Anjo da Guarda”, no cap. V - “Bem Aventurados os
aflitos”, item 26, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, recomendando que devemos nos contentar com as
provas que Deus nos manda, aceitando-as sem queixa e com fé. Acrescenta ainda que não devemos
enfraquecer o nosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque “tendes necessidade de
todas as vossas forças, para cumprir a vossa missão de trabalho na Terra.”
Vale lembrar que tudo depende da intenção. Vemos ainda nesse capitulo que se o objetivo for aliviar o
próximo, como suportar o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, apesar do sofrimento
causado ao nosso corpo, é um sacrifício abençoado por Deus. Há sim um grande mérito, quando os
sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da real caridade. Porém, quando
eles só têm por Em o bem próprio, trata-se de egoísmo ou fanatismo.
O jejum apaga nossas faltas?
A prática do jejum ou qualquer tipo de mortificação aplicada no corpo, de forma alguma apaga as falhas
cometidas. Estas somente poderão ser resgatadas em novas oportunidades que o Pai Misericordioso nos
concede. As qualidades morais e espirituais somente são conquistadas no desenrolar das vidas múltiplas, em
prolongado processo de aprimoramento, tendo como destinação a eternidade.
Além de não ser reconhecido pela Espiritualidade, muitos dos praticantes do jejum mostravam seus rostos
desfigurados, para que todos vissem que eram autênticos seguidores das normas religiosas. “Já receberam sua
recompensa” comenta o próprio Mestre. O jejum como autopunição ou promocional, como no caso dos
judeus que se vestiam com panos grosseiros e atiravam cinzas as cabeças apenas chamam a atenção, mas
nada acrescenta. Mesmo o jejum alimentar, condicionado a limpeza orgânica, deve ser discreto. Não há
motivos para estar contristados como recomenda Jesus, e sim para serenidade e confiança nos nossos
momentos reflexivos.
Em Mateus 15:11, Jesus ensina-nos que: “Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro mas o que
sai da boca, isto sim o torna impuro. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias...“.
E no versículo 19: “Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios,
prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações...”
O principal jejum para o cristão é o jejum do mal que praticamos. Concluindo este tema, no final do cap. V de
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, vemos uma citação que agrega muito valor a aqueles que buscam no
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jejum e nos sacrifícios uma forma de se elevarem: “Se quiserdes um cilício, aplicai-o a vossa alma e razão ao
vosso corpo; mortificai o vosso Espírito e não a vossa carne; fustigai o vosso orgulho; recebei as humilhações
sem vos queixardes; machucai o vosso amor próprio; insensibilizai-vos para a dor da injuria e da calúnia, mais
pungente que a dor física. Eis ai o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa
coragem e a vossa submissão a vontade de Deus.”
A PORTA ESTREITA
“Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a Lei e os Profetas.
Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que
entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz a vida. E poucos são os que o
encontram.” (Mt 7: 12-14).
O tema é tratado no cap. XVIII “Muitos os chamados e poucos os escolhidos” de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” e refere-se justamente à luta entre as facilidades que o mundo das ilusões nos proporciona e as
dificuldades que encontramos no caminho da reforma interior. “A (porta) da salvação é estreita, porque o
homem que deseja, transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências e poucos se
resignam a isto.” Dai a tão conhecida frase proferida por Jesus: “São muitos os chamados e poucos os
escolhidos”.
Porta estreita é sinônimo de caminho da responsabilidade, do trabalho, do esforço interior, da maternidade,
da paternidade, dos encargos. Ele é espinhoso, pedregoso, estreito e não oferece quase nenhum atrativo. Por
isso são poucos os que o procuram” (Paulo Godoy, “Os quatro sermões de Jesus”, cap. “A porta estreita”).
Acabam por preferir o caminho mais fácil ligado as comodidades e ilusões que a vida proporciona.
Sendo a Terra um mundo de expiações e provas, é de se compreender que a Humanidade se direcione mais a
porta larga, influenciados pelas facilidades que a falta de compromisso com o bem comum acarreta. À medida
que o planeta se elevar para um mundo de regeneração, 0 caminho do bem será o mais freqüentado. Cairbar
Schutel em Parábolas e Ensinos de Jesus, cap. “A vida na Terra e a vida eterna” comenta que o objetivo da vida
na Terra é o aperfeiçoamento do Espírito: “Aquele que assim compreende eleva- se, dignifica-se, e livre dos
entraves materiais, sobe as alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna.” Livrar-se
desses entraves é justamente seguir pela porta de maior dificuldade.
Para Paulo Godoy “Quando Jesus teria sido maior”, cap. “Reforma intima, já!” devido a esses entraves “muitas
pessoas demoram no caminho da vida sem cuidar do seu aprimoramento“. Por diversas razões afundam-se
nas aberrações dos vícios e nos desvarios dos crimes e mesmo em face aos diversos bons exemplos, preferem
continuar caminhando pela porta larga. Com isto, “levam para o túmulo toda uma gama de contravenções a
lei de Deus e isso, obviamente, demandará uma série prolongada de dolorosos reajustes nos pianos espirituais
e nas vidas futuras”.
O Homem sensato procura sempre saber que caminho percorre, como conhecê-lo e vencer seus obstáculos. O
sentido filosófico desse ensino é a continua luta entre o Bem e o Mal, na qual o Homem, incansavelmente, vai
edificando o seu Espírito.
Maria Madalena é um bom exemplo da porta estreita. Rica, sem dificuldades, depois de conhecer o Mestre,
deixou tudo para trás e optou pela porta estreita. Dedicou sua vida aos pobres, dedicou-se a cuidar de
leprosos, vindo a morrer dessa mesma doença. Perdeu sua vida terrena, mas a ganhou em Espírito.
Jesus mostra-nos o caminho. A frase “Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós a eles." é
semelhante ao ensinamento “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. Colocando em prática tão simples,
mas ao mesmo tempo tão profunda regra, certamente estaremos decidindo pelo caminho do sacrifício
abraçando a causa do aperfeiçoamento espiritual, perseverando na observância dos ensinamentos
evangélicos, trilhando o caminho estreito, abrindo o coração para que se aninhem nele os sentimentos do
bem, permitindo que receba “pequenina semente que ali desabrochar e produzir coisas maravilhosas, ao
ponto de sentirmos em íntimo contato com os Benfeitores Espirituais” Paulo Godoy, “O Evangelho pede
licença”, cap. “O Reino dos Céus”, proporcionando assim a grande oportunidade de ver brotar o Reino dos
Céus dentro de nós.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente sobre o “sacrifício mais agradável a Deus”.
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Parte B – A Verdadeira Riqueza
“Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem e onde os ladrões arrombam e
roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem e onde os ladrões
não arrombam nem roubam; pois onde está teu tesouro ai estará também teu coração”. (Mt 6:19-21).
“Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegara ao primeiro e
desprezarás segundo. Não podeis servir a Deus e ao Dinheiro. Por isso vos digo: não vos preocupeis com a
vossa vida quanto ao que haveis de comer; nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a
vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu: não semeiam, nem colhem,
nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas?
(...) Observai os lírios do Campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro
que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como um deles...” (Mt 6:24-29).
Jesus encoraja-nos a “buscar primeiro o Reino dos Céus”. Este convite consiste na busca dos Valores espirituais
que são eternos e alimentam nossa alma em detrimento das preocupações materiais. Estas preocupações
devem residir em segundo plano. Até mesmo porque não possuímos como nosso senão aquilo que podemos
levar deste mundo. O Espírito Pascal ESE, cap. XVI- “A verdadeira propriedade” cita que aquilo que o Homem
encontra ao chegar e deixa ao partir, goza durante a sua permanência na Terra, mas, desde que é forçado a
deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. Donde se conclui que o Homem possui “... Nada
do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma: a inteligência, os conhecimentos, as
qualidades morais...”.
Neste mesmo capitulo, Pascal ilustra comentando que “...Quando um homem parte para um país longínquo,
arruma a sua bagagem com objetos de uso nesse pais, e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei,
pois, o mesmo, em relação a vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir”. Quando se
chega ao mundo dos Espíritos, a “posição a ser ocupada” dependerá das posses em termos de virtudes
conquistadas e moral alcançada, nunca a conquista se dará em função de tesouros materiais. Não será
computado o valor dos bens, mas sim, a prática do bem.
Corroborando com a idéia, o Espírito Lacordaire ESE, cap. XVI - “Desprendimento dos bens terrenos” alertanos que nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual.
Deixamos de lado as coisas afetivas e voltamo-nos inteiramente para as coisas materiais. Iludidos, acreditamos
que alcançaremos a tão almejada felicidade e quando nos damos conta, estamos cegos e escravizados por
bens totalmente passageiros. Alias, podemos constatar em inúmeras situações que o fato de estarmos com os
cofres cheios não faculta a felicidade.
Infelizmente, empreendemos a maior parte do nosso tempo debruçado em questões materiais, deixando para
Segundo plano nossa atenção para as coisas espirituais. Será que se soubéssemos que a morte inflexível
estivesse a nos rodear para nos levar a qualquer momento, teríamos tanto apego a bens tão passageiros? É o
que ilustra a parábola do rico avarento: “Insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada à alma. E as coisas
que acumulaste, de quem serão? Assim acontece aquele que ajunta tesouros para si mesmo, e não é rico para
de Deus.” (Lc 12:20).
A parábola é uma síntese do trágico fim de todos aqueles que não vêem a felicidade senão no dinheiro e se
constituem em seus escravos incondicionais. “O que valem riquezas efêmeras, sombras de felicidade que se
esvaem, fumo de grandezas que desaparecem à primeira visita de uma enfermidade mortal?”, é o que
comenta Cairbar Schutel Parábolas e Ensinos de Jesus, cap. “Parábola do Avarento”.
A riqueza material
Não se trata de uma critica a riqueza, pois sabemos que esta é necessária. A riqueza tem sua utilidade como
recurso para execuções de trabalhos com vistas ao progresso individual e coletivo, bem como prova e
testemunho da reforma interior, num programa de altruísmo. E para ser usada como instrumento de
progresso.
A fortuna que o Homem conquista de forma honrada é muito justa. Vemos no capitulo V (Lei da Conservação)
e capitulo VIII (Lei do Progresso) da terceira parte de “O Livro dos Espíritos” que não há condenação a riqueza,
mas sim a seu uso indevido. Kardec comenta na questão 714a que: “O homem que procura, nos excessos de
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toda espécie, um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à
satisfação de suas necessidades...”. O que é condenado é o apego que absorve os demais sentimentos e
paralisa os impulsos do coração, tomando o Homem escravo dos bens supérfluos. É Lacordaire que nos alerta,
em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XVI, item 14: “...tudo promana de Deu, tudo retorna a Deus.
Nada vos pertence na Terra, nem sequer o vosso pobre corpo... sois depositários e não proprietários...”.
No livro “Os quatro Sermões de Jesus” Cap. “Servir a dois senhores”, Paulo Godoy lembra que há muitos
homens que tem conseguido servir a Deus com suas riquezas, pois tem feito com que elas sejam aplicadas no
amparo aos menos favorecidos. Infelizmente, para a maioria, a posse de bens materiais representa enorme
entrave para a libertação espiritual. Os seres humanos ao encamarem que escolhem a posse de riquezas muito
dificilmente conseguem fazer delas um instrumento para sua redenção espiritual. Por isso Jesus ensinava
sobre a dificuldade de se “servir a dois senhores”. Se a pobreza é prova de resignação e paciência, a riqueza
requer testemunhos de caridade e altruísmo.
E neste mesmo sentido que Caibar Schutel em Parábolas e Ensinos de Jesus, cap. “A Prova da Riqueza”
comenta que o homem rico tem mais dificuldades a vencer que o pobre. Apesar de Deus não condenar a
riqueza e ninguém ser condenado por isso, na luta do homem rico há temperos diferentes, pois “além de
tratar de si e dos seus, além de procurar manter as exigências sociais, além de estudar e estudar muito porque
dispõe de mais tempo que o pobre, ainda lhe cabe o dever restrito de exercer a caridade”.
A avareza
A avareza, esta sim é preciso tirá-la fora de nossas vidas. A avareza não se refere a apenas ao dinheiro. A
importância exagerada que damos aos nossos pertences, a ponto de nos desequilibrarmos na ansiedade, a
mania de guardar indeterminadamente, mesmo sem usar, certas roupas ou pertences pessoais, sem
justificativa para não doá-los, já caracteriza os primeiros degraus do avaro, podendo tomar-se uma verdadeira
doença obsessiva, resultado do egoísmo e da ambição.
Uma vez identificada em nosso interior, deve-se partir para um verdadeiro processo de reforma, procurando
de forma sensata e generosa exercitar o desapego, aprendendo a contentar-se com menos, considerando os
bens que possuímos como empréstimos que nos foram constituídos para que pudéssemos nos aprimorar. Um
bom exemplo a seguir temos na história de Jó (Livro de Jó, Antigo Testamento), considerada uma das mais
belas histórias de prova e fé. De muito próspero que era, chegou a perder tudo, inclusive a família, e mesmo
na mais profunda miséria, confirmava seu testemunho de fé: “Senhor vos me destes, vos me tirastes; que a
Vossa vontade seja feita”. Eis o verdadeiro desprendimento. É necessário que sejamos submissos tendo fé
naquele que, assim como nos deu, pode tirar-nos e também devolver-nos.
Não se trata de atirarmos fora o que possuímos, para nos tomarmos mendigos voluntários, trazendo, inclusive,
mais problemas para a sociedade. “É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir da
responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui”. (Lacordaire, ESE, XVI, item 14). A
recomendação mais acertada consiste em administrá-la com sabedoria, sabendo passar sem ela quando não a
temos, sabendo como empregá-la utilmente quando a recebemos, sabendo sacrificá-la quando necessário.
Esse desapego não deve ser confundido com desprezo, mas sim consciência de sua importância relativa. A
aplicação da riqueza de forma justa constitui-se de um grande auxilio para a evolução do planeta. Quando o
publicano Zaqueu prontificou-se a dar metade da sua fortuna para os pobres e a ressarcir quatro vezes mais
aqueles a quem havia espoliado, Jesus disse-lhe: “Hoje a salvação entrou nesta casa...”. Sem duvida a riqueza
pode ser muito bem aplicada em favor dos mais necessitados. A Condessa Paula, desencarnada em 1851, é um
grande exemplo que Kardec apresenta em “O Céu e o Inferno” (Cap. “Espíritos Felizes”) que utilizou sua
fortuna material para conquistar a fortuna imperecível que os ladrões não roubam, as traças não roem e a
ferrugem não consome. Ela aconselha em sua comunicação: “E vós ricos, tendes sempre em mente que a
verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na Terra; procurai antes saber o preço pelo qual podeis
alcançar os benefícios do Todo Poderoso”.
Os ensinamentos de Jesus compõem um todo harmônico, que precisa sempre ser analisado no conjunto, para
que haja coerência e integridade.
Fazendo essa analise, vemos que a lição: “olhai as aves do céu que não semeiam” e “olhai os lírios do Campo
que não trabalham”, com certeza não é um convite a não termos cuidado, não termos cautela, não termos
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preocupação alguma com nossa vida, com nosso sustento material, pois a Lei do Trabalho é também uma Lei
de Deus, e o ser humano recebeu a inteligência para, através do trabalho, buscar o seu sustento.
Mas o convite do Mestre é para que não nos preocupemos em demasia, e tenhamos fé na Previdência, fé em
Deus, fé em nos mesmos.
Contemplando a natureza podemos constatar que ha uma harmonia reinante. O necessário basta, não
precisamos do supérfluo!
A misericórdia do Pai concede-nos o tempo necessário para nosso aprimoramento. À medida que evoluímos
moralmente, vamos nos desligando dos bens materiais, dando a eles o devido valor, estendendo os seus
benefícios ao próximo.
“Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente, e peçamos a Ele que destrua as particularidades em
desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento... No desdobramento
desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus” (Vinha de
Luz, 71).

QUESTÃO REFLEXIVA:
Como podemos acumular “tesouros no Céu”?
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18ª Aula – Os Falsos Profetas e os Verdadeiros Discípulos
Parte A – Conhece-se a Árvore Pelos Frutos
“Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom; com efeito, uma árvore é conhecida
por seu próprio fruto, não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do
bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal tira o que é mau; porque a boca fala daquilo que está
cheio o coração.” (Lc 6:43-45).
Nesta passagem ensina Jesus que não é boa a árvore que dá maus frutos; nem má a arvore que da bons frutos.
Portanto, cada arvore é conhecida pelos seus frutos.
Nesta figura temos, principalmente, a imagem do que muitos fazem com suas faculdades humanas.
O ser humano, sabemos, tem um potencial imensurável para desenvolver seus dons, sua inteligência, suas
habilidades; para fazer um número incontável de coisas.
E todo este potencial pode ser dirigido tanto para o bem como para o mal. E como, por exemplo, uma
descoberta científica, que pode ser utilizada para benefício de uma coletividade ou da Humanidade, ou ser
desvirtuada, visando interesses de alguns, com prejuízo para a maioria. Vemos que muitas pessoas usam toda
sua inteligência e capacidade para fins egoístas, não compartilhando seus recursos, e, muitas vezes,
prejudicando seu próximo.
Vemos, por exemplo, o que muitos fizeram com o Cristianismo, desvirtuando a mensagem de Jesus,
adequando-a a seus interesses, monopolizando o conhecimento, distorcendo a Verdade e corrompendo
muitas mentes.
A época de Jesus, vemos que muitos religiosos de então, apegados as suas práticas ritualísticas, consideravam
o Cristo como um falso profeta, ou seja, eles não se preocupavam com o conteúdo, mas só com a forma.
Ora, como alguém em sã consciência poderia considerar Jesus como um falso profeta?
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Jesus, figuradamente falando, era a árvore boa em pessoa, e todos os seus frutos representam o mais puro
bem, a mais pura caridade, a mais excelsa bondade e compaixão.
A propósito, pensando literalmente em frutos, poderemos ver que na natureza há árvores frutíferas que não
são externamente belas, mas dão frutos doces e saborosos, e há, também, árvores que são muito belas
externamente, com folhas bonitas e frondosas, mas que dão frutos amargos e rançosos.
O que importa, afinal, repitamos, não é a forma, mas o resultado. Ou seja, o que importa não é nosso
procedimento mecânico, formalmente religioso, mas, realmente importa nossas boas intenções e nossas
ações concretas fazendo o bem, sempre auxiliando, sempre construindo.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. XVIII, item 16, diz:
“Quais os frutos que a árvore do Cristianismo deve dar; árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a
sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se em seu redor? Os
frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O Cristianismo, como o vem fazendo desde
muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os
colhem!”
A mensagem, então, convida-nos a cultivar a arvore da vida da forma que o Cristo a nos deixou, não a
mutilando, mas cuidando com amor, pois então a veremos oferecer, com abundancia, os seus frutos divinos;
veremos seus ramos crescerem e formarem uma sombra frondosa onde os viajantes encontrarão descanso;
veremos como é bela e estará cheia de flores, apaziguando os corações, oferecendo alento aqueles que a
procuram.
Nós podemos, de certa forma, dizer que não caminhar nessa direção representa uma inatividade espiritual.
Podemos dizer que essa inatividade é o não emprego de uma possibilidade do Espírito, ou melhor, é a não
concretização das faculdades plenas inerentes ao Espírito.
Resultados: entorpecimento da faculdade de pensar, obscurecimento da capacidade de compreender e
endurecimento da capacidade de amar. Um pleno desperdício de faculdades tão preciosas. Mas, para algumas
pessoas neste planeta todos esses dons estão, de certa forma, inativos, ou seja, estão próximos da natureza
primitiva e longe da natureza espiritual. Nessa trilha não pode haver bons frutos.
O bom fruto é a propagação das palavras do Evangelho redivivo, esclarecedor, consolador. O bom fruto é ação
caridosa de auxilio em quaisquer circunstâncias. O bom fruto é a postura e a conduta irrepreensível que
devemos buscar para trilhar o caminho de Jesus.
Essa é uma Verdade que nunca podemos esquecer, para que sempre façamos o nosso melhor, façamos tudo
aquilo que tiver de ser feito para alcançar o bem.
Na obra “Caminho, Verdade e Vida”, lição 122, Emmanuel, esclarece:
“O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência reclama fruto para examinar as sementes dos
princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da
Providência Divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas...”
Assim como a árvore boa gera bons frutos, o Homem que cultiva em si as boas virtudes e os bons sentimentos
gera boas ações, pois utiliza do seu “bom tesouro”.
OS FALSOS PROFETAS
"Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes.
Pelos seus frutos os conhecereis...” (Mt 7-15-16).
Nessa passagem, somos convidados a ficarmos alertas, e desconfiarmos dos falsos profetas, especialmente
neste momento de transição que vivemos, onde a Humanidade passa por grandes transformações.
E essas transformações podem ser percebidas na mudança de valores que ocorrem em todos os segmentos da
sociedade.
Por exemplo, em relação ao acesso à informação, vemos uma verdadeira revolução do conhecimento; nunca
se teve tanto acesso a informação como hoje; nunca ela esteve tão disponível como na atualidade.
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Em relação a busca da Humanidade por um caminho religioso, um caminho de espiritualização, vemos que
nunca houve tantas religiões, tantas seitas, tantas pessoas que se autodenominam como os “mensageiros da
Verdade”, os “mensageiros de Deus” ou profetas.
Em quem acreditar?
Em sentido geral, chamam-se profetas aqueles que têm o dom de revelar o futuro, de fazer profecias. Nesse
sentido profetizar e predizer o futuro tem o mesmo significado, ensina Kardec.
Mas - continua o codificador - ha um sentido evangélico para essa palavra. Profeta, assim, seriam todos
aqueles enviados de Deus com a “missão de instruir os homens, de revelar as coisas ocultas, os mistérios da
vida espiritual.” (ESE, cap. XXI, item 4)
Jesus advertiu-nos claramente que os falsos profetas viriam com o intuito de nos enganar. No Evangelho de
Mateus, cap. 24:4-5 e 11-13, quando perguntaram ao Mestre sobre o “fim dos tempos”, Jesus responde:
“Atenção para que ninguém vos engane. Pois muitas virão em meu nome, dizendo: ‘O Cristo sou eu’, e
enganarão a muitos...”
“E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniqüidade o amor
de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar ate o fim, este será salvo.”
Como então distinguir os falsos profetas?
Os falsos profetas são aqueles que prometem maravilhas, aqueles que prometem, muitas vezes, conduzir-nos
a um caminho só de facilidades, de conquistas, sem trabalho, sem esforço.
Os falsos profetas são impostores que se apresentam como enviados de Deus, mas, na verdade, buscam uma
vaidosa satisfação sobre a Terra; a eles falta a humildade e a caridade; e sobra a cobiça e o orgulho.
Os falsos profetas são exploradores da credulidade das pessoas e querem viver a custa daqueles que lhes dão
ouvidos.
E por que esses enganadores conseguem tanta atenção das pessoas?
 porque encobrem a ignorância, a fragilidade ou a limitação dos homens, e assim agindo não ferem o
orgulho das pessoas, mas, ao contrário, ressaltam qualidades que não existem;
 porque, como vemos, muitas pessoas querem conseguir, sem esforço, riqueza, poder, fama, e,
exatamente por isso, são facilmente iludidas.
E há mesmo muitos falsos mensageiros que, em vez de despertar o verdadeiro sentimento religioso nas
pessoas, ao contrário, incentivam a cobiça de seus seguidores e prometem grande riqueza, para que fiquem
muito ricos materialmente, aqui mesmo na Terra, nesta vida.
Mas a grande verdade é uma só. É aquela trazida por todos os verdadeiros profetas, por todos os enviados de
Deus, por todos os grandes Espíritos que vieram a Terra para esclarecer a Humanidade. A história bíblica cita
vários deles.
Além de Israel, a história mostra que por todo o mundo sempre houve enviados de Deus que vinham anunciar
as grandes verdades. Todos eles, a seu modo, disseram a mesma coisa: o caminho da realização exige esforço,
empenho, dedicação, estudo, trabalho, caridade.
Sim, eis a primeira forma de se reconhecer o verdadeiro profeta. Ele não prometerá vitoria fácil, não
prometera sucesso imediato, não prometerá recompensa sem mérito, não prometerá felicidade sem
buscarmos também levar felicidade ao nosso próximo.
E há uma segunda e principal forma de se reconhecer o verdadeiro profeta: mais do que falar, mais do que
simplesmente anunciar as verdades sobre a vida espiritual, sobre o caminho para buscar a realização e a
felicidade, mais do que palavras, o verdadeiro profeta é a pura exemplificação de todos os princípios que ele
anuncia.
O verdadeiro profeta é a plena exemplificação das virtudes, a exemplificação da paciência, da devoção, da
renúncia as coisas materiais, a exemplificação do sacrifício pessoal em beneficio do próximo, a exemplificação
da caridade e do amor incondicional.
Ele traz a verdadeira orientação a Humanidade.
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Dessa forma, aqueles que anunciam as grandes verdades, anunciam as mensagens do Evangelho, devem ser os
primeiros a praticarem cada um dos preceitos que pronunciam. Afinal, qual é a credibilidade de alguém que
fala uma coisa e faz outra?
Jesus, o justo por excelência, é especialmente lembrado por ter demonstrado na prática todos os seus
ensinamentos.
E era por isso que Jesus atraia verdadeiras multidões, sedentas de conhecimento, ansiosas para ouvir as
grandes verdades: as únicas que trazem a verdadeira paz interior, por que demonstram que existe a justiça
Divina, mostram que nós somos os únicos responsáveis pela nossa situação feliz ou infeliz.
Precisamos, enfim, estar atentos, conforme exortação do apóstolo João, em sua primeira epistola, cap. 4, vs. 1:
“Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois falsos
profetas vieram ao mundo.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como devemos proceder para sermos “árvores que dão bons frutos”?

Parte B – Os Verdadeiros Discípulos
OS VERDADEIROS DISCÍPULOS
“Nem todo aquele que me diz ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos Céus, mas sim aquele que pratica a
vontade de meu Pai que esta nos céus. Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor; não foi em teu nome que
profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres?’ Então eu
lhes declararei: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vos que praticais a iniqüidade’.” (Mt 7:21-23).
A mensagem inicia-se por essa Base de Jesus: “Nem todo o que me diz: Senhor; Senhor entrará no Reino dos
Céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai”.
Em muitos momentos de nossa vida, todos nós chamamos pelos amigos espirituais, por Jesus, por Deus,
principalmente nos momentos em nos sentimos mais fragilizados e carentes de auxilio e consolo.
Quando oramos, sempre somos ouvidos, mas nem sempre somos atendidos naquilo que queremos, mas sim
naquilo que verdadeiramente necessitamos.
Nossa verdadeira condição interior não pode ser escondida da Espiritualidade Superior, pois todas nossas
intenções, nossos sentimentos podem ser percebidos, inclusive em relação a nossa vivência do Evangelho.
Essas palavras de Jesus nos levam, desse modo, a meditar sobre duas posturas que podemos ter em relação a
Deus, em relação ao exercício da religiosidade.
Uma é exterior, ritualística, fazendo as coisas mecanicamente, clamando o nome Deus e fazendo, repetidas
vezes, uma grande quantidade de preces decoradas, sem buscar a reforma intima.
A outra postura é aquela que implica em interiorização verdadeira de todos os ensinamentos deixados por
Jesus, implica assim em renovação de sentimentos, purificação do coração, elevação dos pensamentos, e
atitudes... sempre atitudes positivas diante de todas as situações da vida.
Na obra “Os Quatro Sermões de Jesus” Paulo A. Godoy ensina-nos:
“Não basta bater no peito e proferir o nome do Senhor, não é o suficiente propagar o Seu nome, proferir belas
palavras, enaltecer a Sua santidade. E imprescindível fazer a Sua vontade, que consiste em praticar boas obras
e amar próximo com a si mesmo.”
Então, meditando sobre todos os exemplos de Jesus, entendemos o verdadeiro significado da palavra religião,
ou melhor, de religiosidade. Religião, em sua acepção primitiva, original, significa religar, ou seja, a ligação do
ser humano com Deus.
Mas através do tempo seu significado se distorceu e acabou por designar mais especificamente as religiões
que possuem práticas externas, de forma ritualística, com um corpo de sacerdotes alocados hierarquicamente.
A religiosidade, o sentimento religioso, ao contrário, trata-se de uma disposição íntima, que implica em um
modo de agir corretamente, de seguir a vida Segundo a lei de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus.

18ª Aula – Os Falsos Profetas e os Verdadeiros Discípulos

85

Jesus nunca ensinou, em sentido distorcido, religião alguma, mas ensinou-nos, em todos os momentos, a
buscarmos uma vida baseada na religiosidade.
A nossa religiosidade, ou seja, nossa espiritualização, deve manifestar-se em nosso dia a dia através de nossos
bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, pois essas condutas permitem nosso crescimento espiritual
e, portanto, que nos tomemos verdadeiros discípulos de Jesus.
Tiago, em sua epístola, disse: “Com efeito, a religião pura e sem macula diante de Deus, nosso Pai, consiste
nisto: visitar os órfãos e as viúvas em Suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo.” (Tia 1-27).
A CASA SOBRE A ROCHA
"Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras, e as põem em prática será comparado a um homem
sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu à chuva, vieram às enxurradas, sopraram os ventos e
deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele
que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a
sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e
ela caiu. E foi grande sua ruína!" (Mt7:24-27).
O verdadeiro sentimento religioso é forca motriz que nos impulsiona ao crescimento espiritual. Esse
crescimento espiritual Jesus representa, figuradamente, como a edificação de uma casa. Assim, aquele que
ouve as palavras de Jesus e as segue, pode ser comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a
rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não
caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Por outro lado, aquele que ouve as palavras de Jesus, e não as segue, pode ser comparado ao homem
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os
ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína.
Essa figura é bastante forte e ilustra plenamente os resultados de quando nos cultivamos ou não o caminho
correto. Nessa imagem, o sentido da ventania, da chuva e da enchente são as dificuldades de nossa vida, que
todos estão sujeitos. E se não tivermos onde nos segurar, caso não cultivemos os verdadeiros Valores, em
qualquer dificuldade que apareça, nossa casa, que representa nossa estabilidade emocional, nosso equilíbrio
psíquico, será levada pelo Vento, afundara na areia, pois não tinha alicerces.
Por outro lado, quando buscamos seguir as lições de Jesus, quando procuramos seguir as Leis de Deus, então,
nesse momento, começamos a construir nossa casa na rocha.
Esse caminho é o da busca das virtudes, é da busca constante do aprimoramento pessoal, do aperfeiçoamento
moral. Esses são os verdadeiros alicerces que nos permitem vivenciar todas as situações do mundo sem se
abalar.
Pois se cultivarmos a paciência, a tolerância, a benevolência, a complacência, se quisermos, nada poderá nos
perturbar. Porque nos seremos fortalezas inseridas na rocha. E quem não deseja atingir essa condição?
Ser uma fortaleza. Ser mais forte que todas as dificuldades da vida? Quem não deseja adquirir uma força tal, e
ser capaz enfrentar todas as situações sem se perturbar?
Essa é a proposta das lições de Jesus: atingirmos as bem-aventuranças. E para as alcançarmos não depende de
ninguém, a não ser de nos mesmos. E o motivo de depender só de nos mesmos é porque é uma condição
íntima, pessoal, adquirida com esforço, intransferível, e que depois de adquirida não pode ser tirada por
ninguém.
Eis a grande diferença dos Valores do Espírito, em relação às coisas externas, pois estas dependem de outras
pessoas. Já para as aquisições, para as conquistas do Espírito não dependemos de mais ninguém, só de nos
mesmos.
Assim, nos, seres humanos, temos o livre arbítrio, e podemos fazer tudo aquilo que quisermos. Mas de acordo
com as nossas escolhas poderemos ser felizes, ou não.
Segundo a Lei de Deus, nos fomos criados para ser plenamente felizes apenas quando buscamos os
verdadeiros Valores, quando fazemos a coisa certa, quando agimos harmoniosamente, quanto buscamos
desenvolver essa religiosidade.
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Sempre que nós nos afastarmos desse caminho encontraremos insatisfação.
Caminhemos, então, a largos passos em direção a felicidade, a satisfação, a prosperidade espiritual, a
realização...
Nós podemos nos tomar verdadeiras fortalezas, podemos transitar pela vida com satisfação e aproveitando
cada minuto para nos desenvolvermos e crescermos espiritualmente, e assim:
 Viver as pequenas alegrias, mas com pureza;
 Viver com nosso semelhante, sem melindrá-lo;
 Ter seriedade de conduta, mas sorrir; '
 Praticar a caridade sem limites.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como podemos construir a nossa casa sobre a rocha?
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19ª Aula – Magnetismo e Fluidos
Parte A – Magnetismo e Fluido
FRANZ ANTON MESMER
Nasceu em 23 de maio de 1734, e pertencia a uma família numerosa, na região de Iznang, território atual da
Alemanha, fronteira com a Áustria e a Suíça.
Aos nove anos de idade, foi encaminhado pelos pais ao monastério Reichenau, em Constança, onde receberia
uma formação refinada, despertando a sua paixão para as ciências e a música.
Aos quinze anos recebeu uma bolsa de estudos para uma Universidade em Dillingen, onde permaneceu por
quatro anos, estudando filosofia, e complementou seus estudos em Teologia na Universidade de Ingolstadt,
por mais cinco anos.
Em 1759, aos vinte e cinco anos, estabeleceu-se em Viena, Áustria, onde cursou Direito durante um ano para,
posteriormente, ingressar na Universidade de Viena, onde, finalmente, dedicar-se-ia a Medicina.
Tomou-se doutor em Medicina em 17õõ, através de uma dissertação sobre a influência dos planetas sobre o
corpo humano.
Nesta tese, Mesmer nomeou de magnetismo animal a propriedade do corpo animal que o toma sensível a
ação dos corpos celestes e da terra. Ele utilizou a expressão fluido universal para designar a origem de todas
as forças do universo tais como a gravidade, o magnetismo, a luz, a eletricidade, e tudo o mais que nele existe.
Este mesmo conceito foi resgatado por Allan Kardec em 1857, na obra “O Livro dos Espíritos”.
Cada força encontrar-se-ia em um estado diferente de vibração, mas com a origem comum no fluido universal.
Suas idéias foram desenvolvidas a partir da observação dos fatos, ou seja, dentro do método científico. Por
exemplo, em uma determinada ocasião, Mesmer observou, ao aproximar-se de um ferido de guerra, que o
sangramento do ferimento do soldado cessava quando ele, Mesmer, dirigia a sua atenção para a lesão.
Quando ele se afastava, o sangramento reiniciava. Repetiu os movimentos várias vezes e estabeleceu uma
relação de causa e efeito entre a sua vontade e o fenômeno observado.
Inicia-se o desenvolvimento de toda uma ciência do magnetismo animal.
Embora a constatação do fluido proposto por Mesmer não fosse possível cientificamente, a aplicação de sua
terapêutica em inúmeros pacientes, com resultados positivos, era uma prova indireta de sua teoria.

19ª Aula – Magnetismo e Fluidos

87

Inúmeros casos corroboram essa afirmativa, como o caso da Senhora de Berny que o procurou, com um
quadro de cegueira parcial, insônia, dores nos braços, na cabeça, no abdômen, além de melancolia. Ela já
havia sido avaliada por quatro médicos tradicionais, submetida a diversos tratamentos da medicina oficial
daquela época, sem melhora da sintomatologia apresentada. Após dois anos de tentativas, procurou Mesmer
e através de sua terapêutica apresentou regressão completa de todos os sintomas, inclusive da cegueira.
Nos primeiros tempos, muitos magnetizadores como Mesmer utilizavam alguns instrumentos como a tina
(“baquet”), a varinha de metal, a magnetização das águas, de garrafas e de árvores para que o magnetismo
animal fosse aplicado.Estes objetos serviriam como facilitadores da ação do magnetizador.
Entretanto, pouco tempo depois, Mesmer passa a praticar a imposição de mãos, a utilização de sopros, já que
ele acreditava que a vontade do magnetizador tinha grande importância no alivio e nas curas dos enfermos
que o procuravam. Além disso, o recurso do sonambulismo passa a ser aproveitado como uma importante
medida terapêutica.
Mesmer transfere-se para Paris em 1778, na esperança de demonstrar seus postulados, baseados na ciência
do magnetismo animal, e esclarecer seus métodos terapêuticos para uma infinidade de doenças. Não foi bem
aceito nem pela sociedade médica, nem pela cientifica.
Logo as opiniões científicas foram sendo divididas, e foi se formando uma oposição sistemática as suas idéias.
Em 1781, publicou em Paris a obra: “Resumo Histórico dos Fatos Relativas ao Magnetismo Animal”.
Através de suas técnicas auxiliou inúmeros pacientes, principalmente os que não encontravam alivio na
Medicina oficial da época.
Sua contribuição não se restringiu apenas a Medicina.
As obras de Mesmer apresentam assuntos variados quanto a Filosofia, a Física, a Fisiologia e a Sociologia. A
ciência do magnetismo animal abriu caminho para outras ciências como a Psicologia e a própria Ciência
Espírita.
Mesmer pode ser considerado um grande humanitário; defendeu suas teorias até o final de sua vida, com
persistência e vigor invejáveis, apesar de todas as perseguições sofridas.
Sua trajetória demonstra uma luta imensa, não por prestigio ou renome, que ele poderia ter adquirido como
médico dedicado que era, mas por querer ir além do óbvio e confortar os que não encontravam alivio na
ciência oficial.
Em 1815, desencarnou na região de Suábia, atual Alemanha, deixando ao mundo sua exemplificação e um
passo adiante no conhecimento da alma humana.
ALLAN KARDEC E O MAGNETISMO
Hippolyte Léon Denizard Rivail iniciou o estudo sobre magnetismo animal por Volta de 1823.
Buscou estudar o magnetismo animal e o sonambulismo durante trinta e cinco anos, mesmo antes de tomarse o codificador da Doutrina Espírita. Dedicou-se, principalmente, ao estudo do sonambulismo, em todas as
suas fases.
Allan Kardec tornou-se um estudioso do magnetismo.
Chegou a participar da Sociedade de Magnetismo de Paris, dirigida a época pelo barão de Potet, considerado
um magnetizador da segunda geração, o qual utilizava técnicas para provocar o sonambulismo.
Fez bons amigos entre os magnetizadores, pois não podemos esquecer que foi o Sr. Fortier experiente
magnetizador, que chamou a atenção do futuro codificador espírita para o fenômeno das mesas
girantes,como relatado em “Obras Póstumas”:
(Fortier) – Sabeis que se acaba de descobrir no magnetismo uma singular propriedade? Parece que não são
somente as pessoas que se magnetizam, mas também as mesas que giram e andam a nossa vontade.
(Kardec) - E com efeito singular; respondi-lhe; mas isso não me parece rigorosamente impossível. O fluido
magnético, espécie de eletricidade, pode muito atuar sobre os corpos inertes e fazê-los mover Tempo depois,
tornei a encontrar Fortier que me disse:
(Fortier) - Mais extraordinário do que fazer uma mesa girar e andar é fazê-la falar: perguntam e ela responde.
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(Kardec) - Isso é outra questão, respondi-lhe. Só acreditarei se vir ou se me provarem que a mesa tem cérebro
para pensar, nervos para sentir e que pode tomar-se sonâmbula. Até então, permita-me que considere isso
uma história fabulosa.
Este fato impulsionou a curiosidade e a sede de saber de Kardec para que buscasse respostas ao fenômeno
das mesas girantes, e em pouco tempo, todo um mundo novo se descortinou aos olhos do grande pesquisador
e pedagogo, culminando com a codificação de “O Livro dos Espíritos” em 1857.
Já nesta obra, ao comentar a questão 555, Kardec refere-se à importância do magnetismo: “O Espiritismo e o
magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas
fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação...”
Complementando essa assertiva, o codificador assinala na “Revista Espírita” de 1858: “O magnetismo
preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente
devidos as vulgarização das idéias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase
da manifestações espíritas há apenas um passo; sua conexão é tal que, por assim dizer é impossível falar de
um sem falar de outro.”
Com o desenrolar das pesquisas e dos estudos, Kardec expandiu a Ciência Espírita a partir do conhecimento do
magnetismo, ampliando- a sobejamente com as informações obtidas através do mundo espiritual. Em “O
Livro dos Médiuns”, em 1861, buscou deixar bem claro a diferença entre a terapêutica magnética
propriamente dita e a mediunidade de cura. A magnetização comum seria uma forma de tratamento, com sua
própria técnica seqüencial, enquanto nos médiuns curadores, a faculdade é natural, afiançada pela
intervenção espiritual, sem a qual não seria possível a cura.
A pesquisa de Kardec continuou e vemos na obra “A Gênese”, de 1868, todo um desenvolvimento sobre os
fluidos, inclusive o magnético, sem os quais não seria possível a explicação sobre muitos dos fenômenos tidos
como “sobrenaturais” ou “milagres”, dando uma nova dimensão da atuação de Jesus entre nós e da nossa
capacidade de, em o seguindo, fazer, como ele mesmo disse, o que ele fazia e muito mais.
Diante dessa cumplicidade de idéias entre os dois pensadores, não nos surpreende a existência de
comunicações de Mesmer, já no mundo espiritual, na “Revista Espírita”, como a de 1864:
“A vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual, porque, todos sabeis agora, há vários gêneros
de magnetismo, em cujo numero estão o magnetismo animal, e o magnetismo espiritual que, conforme a
ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a
prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. ”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente sobre a importância do Magnetismo para a Doutrina Espírita

Parte B – Fluido Universal
O Fluido Cósmico Universal é uma criação de Deus e o principio elementar de toda matéria.
Em “A Gênese”, cap. XIV temos a seguinte definição: “O fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, é a
matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos
corpos da natureza...”
Esse fluido ou “plasma divino”, é a matéria elementar básica, primitiva, e suas transformações e modificações
constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. O fluido cósmico apresenta-se sob dois estados
distintos:
 o de eterização ou imponderabilidade, e
 o de materialização ou ponderabilidade.
O ponto intermediário entre esses dois estados é o da transformação do fluido em matéria tangível.
Ao primeiro estado pertencem os fenômenos espirituais e psíquicos. Estes, quando ligados a vida corporal,
podem ser percebidos pelos encarnados; no entanto, escapam a análise dos instrumentos.
Esses fenômenos são estudados pelo Espiritismo, através da revelação das leis do mundo espiritual.
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Ao segundo estado - o da ponderabilidade - pertencem os fenômenos estudados pela Ciência.
Posto isto, podemos aqui ressaltar que a Ciência, de certa forma, pode ser divida em duas modalidades: a
Ciência Acadêmica e a Ciência Espírita.
A Ciência Acadêmica ou Material parte de pressupostos próprios, rigidamente estabelecidos e se utiliza da
observação e experimentação, mas espera que todos os fenômenos obedeçam as suas condições. Eis o motivo
de, muitas vezes, ter rejeitado os resultados das experimentações mediúnicas.
A Ciência Espírita, por sua vez, não parte de sistemas preconcebidos, mas, ao contrario, observa, analisa, e
então conclui. Não espera que os fenômenos submetam-se a vontade do experimentador. Compreende que
como tais manifestações dependem da vontade de Inteligências que gozam de livre arbítrio, não ha como
forçar um resultado, ou repeti-lo para sempre obter o mesmo resultado.
Voltemos ao nosso tema. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta; o oposto é a sua
transformação em matéria tangível.
Os fluidos mais próximos da materialidade compõem a atmosfera terrestre, de onde os Espíritos ligados a
Terra extraem os elementos necessários a sua existência.
Referimo-nos a atmosfera terrestre, pois, como nos ensina a Doutrina Espírita, cada planeta tem atmosfera
fluídica própria, de acordo com o seu grau de evolução.
PERISPÍRITO
O perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal; é uma condensação desse
fluido em tomo de um foco de inteligência. E, pois, matéria, porém sutil, quintessenciada.
O Espírito extrai o seu envoltório semimaterial, ou seja, seu perispírito, do fluido ambiente do planeta em que
Vai habitar. Dai resulta que esses elementos devem variar Segundo os mundos e o adiantamento moral do
Espírito encarnante.
Esse envoltório perispiritual foi chamado de corpo espiritual por Paulo de Tarso, de mediador plástico por
Emmanuel, e de muitos outros nomes por diferentes escolas de pensamento.
Devido as suas propriedades, explicam-se vários fenômenos tidos anteriormente como sobrenaturais, os quais
serão estudados nas próximas aulas.
ACAO DOS ESPÍRITOS SOBRE OS FLUIDOS
“Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, falando de modo
apropriado, a atmosfera dos seres espirituais...” (GE, XIV item 13)
Os Espíritos agem sobre os fluidos espirituais através do pensamento e da vontade: “O pensamento e a
vontade são para os Espíritos aquilo que a mão é para o homem”. (GE, XIV, item 13).
Pelo pensamento, os Espíritos imprimem a esses fluidos esta ou aquela direção, aglomerando-os,
combinando-os e dispersando-os, modificando suas propriedades de acordo com determinadas leis. E nas
palavras de Kardec: “a grande oficina ou laboratório do mundo espiritual.”
O fluido é o veiculo do pensamento, como o ar é o veiculo do som.
O Espírito, como ser pensante, sempre estará exercendo a faculdade de pensar. Nessa atividade, as suas boas
ou mas intenções determinarão sua atmosfera fluídica. Esse campo fluídico que o envolve tem cor, tamanho e
aparência própria, e forma “imagens fluídicas”. Tais imagens exteriorizam-se e, assim, tomam-se visíveis aos
outros Espíritos, decorrendo dai que nenhuma intenção pode ser escondida.
“É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler
em outra alma como num livro, e ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo.” (GE, cap. XIV: 15)
QUALIDADE DOS FLUIDOS
Os fluidos, veículo do pensamento, podem estar impregnados de qualidades boas ou mas, modificados em
função da pureza ou impureza dos sentimentos. Os pensamentos negativos contaminam os fluidos, como os
miasmas deletérios contaminam nossa atmosfera.
Suas conseqüências sobre os encarnados são diversas.
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Se estivermos em uma reunião onde as pessoas procuram alimentar bons sentimentos, os seus pensamentos
purificados formam uma Corrente fluídica benéfica. Se os pensamentos forem fúteis ou vulgares do ponto de
vista moral, as emanações fluídicas serão de baixo teor.
Do ponto de vista físico, esses fluidos podem ser, entre outros: excitantes ou calmantes, irritantes ou
dulcificantes, repulsivos ou reparadores; do ponto de vista moral, trazem a impressão dos sentimentos de
ódio, ciúme, orgulho, egoísmo; ou ainda, de bondade, caridade, benevolência, amor.
Essa diversidade da qualidade dos fluidos, podem fazer-nos ter as mais variadas impressões ou sentimentos.
No nosso dia-a-dia podemos perceber a assimilação ou a repulsão dos fluidos dentro de nossos
relacionamentos pelas sensações diferentes despertadas diante da presença de uma ou outra pessoa.
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no cap. XII, item 3, Kardec discorre sobre essa questão: "Esse
sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física: a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento
malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão; o pensamento benévolo envolve-nos num
eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou de um
amigo.”
Esta é uma das razões da orientação do Mestre em relação à vigilância de nossos pensamentos, da
necessidade de estarmos em prece constantemente, de buscarmos nos renovar a cada dia para o Bem, para os
bons sentimentos, para os bons pensamentos, para as boas ações.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como nossos pensamentos podem influenciar a nossa vida?
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- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Médiuns - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan – Obras Póstumas
- Wantuil, Z./Thiesen, F. Allan Kardec, o Educador e o Codificador, vol. I.
- Kardec, Allan – Revista Espírita – 1864 e 1858.
- Figueiredo, Paulo H. – Mesmer – A Ciência Negada e os Textos Escondidos.

20ª Aula – Milagres e Curas na Visão Espírita
Parte A – O Sobrenatural e as Religiões
O Homem, desde seus primórdios, sempre se impressionou com os fenômenos da natureza. Então, não
podendo compreender o que se passava, atribuía tais efeitos a divindades ou seres míticos.
A falta de entendimento do que acontecia ao seu redor gerou a crença no sobrenatural.
À medida que ele foi desenvolvendo seu raciocínio, lentamente, foi tomando-se capaz de compreender
algumas leis que regiam os fenômenos naturais.
Mas o que é o sobrenatural? Em linhas gerais, o termo designa aquilo que é superior a natureza ou que é
muito extraordinário ou maravilhoso.
Segundo definição contida na Revista Espírita de 1860, o sobrenatural é “o que contraria as leis da natureza ou
que se lhes desconhecem as causas”.
O Homem em sua evolução, como dissemos, vai desenvolvendo sua capacidade intelectual, amadurecendo
seu raciocínio e, a partir dai, cria diversos campos de estudo. Esses setores de conhecimento vão se
expandindo, especializando-se, diversificando-se, e, como vemos hoje, temos essa intimidade de áreas como:
a Teologia, a Antropologia, a Psicologia, a Medicina, a Química, etc.
Dentro das áreas científicas, muitas se ocupam das leis que regem nosso mundo material. Há, no entanto, para
essas ciências, puramente materiais, certa limitação.
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Um dos fatores determinantes dessa dificuldade da ciência material é que sua construção é feita passo a
passo, pela experimentação, o que, a propósito, confere-lhe credibilidade em seu campo.
Por outro lado, em relação aos fenômenos que envolvem o mundo espiritual, nem todos eles podem ser
provados pela experimentação. Neste ponto reside a amplitude da Doutrina Espírita, que não se limita as leis
que regem o mundo material, mas Vai além e desvela as leis do mundo espiritual, e demonstra a relação, a
interdependência, o intercâmbio, entre esses dois mundos.
O Sobrenatural nas religiões
As religiões, em principio, não têm como meta o estudo cientifico do mundo e de suas manifestações. Por isso,
seus fundamentos buscam direcionar a relação do Homem com a Divindade.
Em sua grande pluralidade, as diversas religiões possuem uma infinitude de crenças que transitam entre o
politeísmo (a crença em diversos deuses) e o monoteísmo (a crença no Deus único). Dentro de suas
concepções, a maioria delas aceita o sobrenatural e o maravilhoso.
Como o Cristianismo que é um facho de luz a clarear toda obscuridade que reinava em seu advento, um farol a
luzir e conduzir a Humanidade ao abandono de toda prática religiosa puramente externa, impregnada de
falsos valores, ou reduzida a ritualismos sacerdotais, a Doutrina Espírita, que abrange três aspectos: religioso,
filosófico e científico, por sua vez, é também um farol a nos revelar os mecanismos presentes nas relações
entre os dois mundos: o material e o espiritual. Vai além, e explica uma serie de incontáveis fenômenos antes
tidos como maravilhosos.
“Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de toda religião e a pedra angular do edifício
cristão é sustentar uma tese perigosa; se se fizerem repousar as verdades do Cristianismo sobre a base única
do maravilhoso, isso é lhe dar um apoio frágil cujas pedras se soltam a cada dia...” (GE, Cap. XIII, item 18).
As religiões mostram-nos o estudo da história da Humanidade, têm um caráter de transitoriedade em seus
fundamentos. À medida que o Ser vai agregando novos valores e a sociedade vai se transformando, a religião
tem que se adaptar aos novos valores, e assim toda prática bárbara ou primitiva vai sendo abolida.
Nesse processo, naturalmente, toda convicção que não se baseie em princípios aceitáveis, que não se baseie
em fatos positivos, e que, ao contrário, queira perpetuar a crença no maravilhoso e no sobrenatural cairá por
terra. Por decorrência, as religiões que insistirem em manter a crença nos fatos sobrenaturais, quando eles já
foram explicados dentro das leis naturais, tende essas religiões a perder sua força.
Da obra “Estudos Espíritas” de Joanna de Angelis, psicografado do Divaldo Pereira, na lição n° 9 – ‘Progresso’,
podemos extrair o seguinte trecho: “À hora própria, conforme anunciado, fulguram as lições espiritistas,
exatamente quando há recursos capazes de avaliarem a extensão filosófica e moral da Doutrina do Cristo na
face em que Ele a ensinou e a viveu.”
“Reservando aos laboratórios próprios o estudo da transcendência do espírito e da vida, na atual conjuntura
do progresso entre os homens, a religião espiritista penetra os espíritos, auxilia-nos no progresso necessário e
impele-os a gloria do amor com que passam a sentir todos e tudo, rumando jubilosamente para Deus.”
EXISTEM MILAGRES?
Antes, ainda outra pergunta: O que significa a palavra milagre?
Conforme definição trazida no capitulo XIII de “A Gênese”, milagre significa: admirável, coisa extraordinária,
surpreendente.
O termo, no entanto, através do tempo, perdeu seu significado original e vem sendo utilizado para explicar
determinados fenômenos que - acreditam alguns - revogariam as Leis de Deus.
No sentido teológico o milagre é tido como uma derrogação das Leis Naturais, ou seja, da manifestação do
poder de Deus, modificando suas próprias leis.
Essa crença em coisas extraordinárias sempre esteve presente no seio de todos os povos. Restringindo-nos ao
povo hebreu, por exemplo, veremos que o Velho Testamento está repleto de histórias impressionantes e
surpreendentes de fatos considerados “milagrosos”.
Segundo essas narrações, Deus agiria pessoalmente para, por exemplo, defender o povo hebraico dos
inimigos; para abrir o Mar Vermelho apos Moisés lançar seu cajado; para fazer “cair do céu” o maná para
alimentá-los, etc.
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Nessas descrições podemos ressaltar dois pontos relevantes. O primeiro é que, como já vimos em aulas
anteriores, à descrição de Deus é sempre de um ser parcial, que defende um povo em prejuízo de outro, e
possui muitas das emoções humanas como a ira, o arrependimento, etc. Outro ponto, e o que mais nos
interessa por ora, é que essas narrativas contém fatos que se fossem verdadeiros seriam verdadeiramente
prodigiosos e maravilhosos.
A Ciência, porém, hoje demonstra-nos que existem leis que regem o peso e a massa dos corpos. Ou seja,
demonstra a impossibilidade, perante as leis que regem a matéria, de um mar ser aberto e suas águas ficarem
suspensas, violando a lei da gravidade.
Se, em hipótese, admitíssemos esses fatos como verdadeiros, poderíamos afirmar, então, que a Lei de Deus
seria instável, inconstante, modificando-se conforme a circunstância e os povos.
O Espiritismo, porém, esclarece-nos que as Leis Divinas são eternas e imutáveis. Com efeito, isso é algo que, a
propósito, podemos constatar, senão vejamos:
O mundo, o universo é regido por leis que denotam harmonia e unidade. Em tudo que podemos observar: os
planetas, girando em suas órbitas, as estrelas, refulgindo luz e aquecendo seus sistemas planetários... tudo
reflete integridade e ordem. Caso não existisse essa uniformidade, então, veríamos o caos.
Há entre a Lei Divina e a Lei dos Homens esta diferença capital. A lei humana, por diversos fatores, é
transitória e mutável, e caminha de um inicio primitivo e grosseiro e vai sofisticando-se, acompanhando a
evolução do Espírito. Já a Lei Divina é perfeita. Exatamente neste ponto reside o fundamento de sua
imutabilidade, ou seja, não precisa de alteração, pois, sendo Criação Divina, é perfeita desde sua concepção.
Como nos diz Kardec, em “A Gênese”, cap. XIII, item 18: “Deus não é menos digno de nossa admiração, de
nosso reconhecimento, de nosso respeito, por não ter infringido suas leis, grandes sobretudo pela sua
imutabilidade. Não há necessidade do sobrenatural para prestar a Deus o culto que Lhe é devido; não é a
Natureza bastante imponente por si mesma, que seja necessária ainda exagerá-la para provar a Potência
Suprema?“.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente: Deus faz milagres?

Parte B – As Curas na Visão Espírita – A Assistência Espiritual
“Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de
graça dai”. (Mt 10:8).
Essas recomendações de Jesus, dirigidas a seus discípulos, ainda soam aos nossos ouvidos. A busca do alivio as
dores humanas é uma busca de todos nos, e Jesus, de forma única, compreendia ri nossa necessidade.
Procurou, em todos os momentos, de todas as formas, esclarecer, consolar, aliviar.
Kardec, em “A Gênese”, cap. XV item 27, diz: “De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais
numerosos são, sem dúvida, as curas. Ele queria provar por esse meio que o verdadeiro poder é o que faz o
bem, e que seu objetivo era ser útil, e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas
extraordinárias.”
Como citamos anteriormente, as curas de Jesus não podem ser creditadas como milagres, mas como
fenômenos decorrentes de sua natureza superior, do pleno conhecimento que ele possuía das leis naturais e
de seu grande amor pela Humanidade.
E por esse grande amor é que Jesus disse aos seus apóstolos, ao término de sua missão terrena, que ele
rogaria ao Pai para que enviasse um Consolador para que restabelecesse os seus ensinamentos e para que
esclarecesse aquilo que não pode ser dito.
A Doutrina Espírita, como Consolador Prometido por Jesus, além de restabelecer a Moral do Cristo, em sua
essência, vem desvendar as leis que regem os fenômenos tidos como milagrosos.
Dentre os seus fundamentos que explicam as diversas curas operadas por Jesus, e por seus discípulos, esta o
conceito de fluidos, entre os quais o fluido magnético ou principio vital, tratado no capitulo IV de “O Livro dos
Espíritos”.
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O principio vital é o agente especial ou substancia ativa, derivada do fluido cósmico universal, que da vida aos
seres orgânicos que então o absorvem e assimilam, e que após a morte do ser orgânico retorna a massa
primordial.
Quanto à qualidade, o fluido vital é modificado segundo cada espécie.
Quanto à quantidade, ele não é constante no mesmo individuo, pois depende de diversas circunstancias,
podendo a mesma pessoa ter maior ou menor vitalidade, e, também, não é constante nos vários indivíduos de
uma mesma espécie, uma vez que alguns estão saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas
em quantidade suficiente.
Disso resulta que vemos pessoas que são mais ativas, mais vivazes, enquanto outras são debilitadas e sem
animo. A quantidade de fluido vital pode se esgotar e se tomar incapaz de manter a vida orgânica, se não for
constantemente renovado, absorvido e assimilado.
Vemos, assim, que o ser orgânico não possui uma quantidade de vitalidade estanque, fixa, que recebe no ato
de sua concepção, mas, ele deve buscar nutrir-se do principio vital por toda a vida.
Essa absorção ocorre:
 através da assimilação de substâncias que contém o fluido vital,
 por meio dos processos de alimentação e respiração;
 através da absorção da energia da natureza;
 através de um indivíduo para outro, pois aquele que tem em maior quantidade pode doar ao que tem
menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se;
 através dos fluidos recebidos dos Benfeitores Espirituais.
Conforme nos orienta Kardec em “A Gênese”, a ação magnética é produzida de diversas formas:
1º “Pelo próprio fluido do magnetizador; é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja
ação está subordinada a potência e sobretudo à qualidade do fluido;”
2º “Pelo fluido dos Espíritos agindo diretamente e sem intermediário sabre um encarnado, seja para o curar ou
abrandar um sofrimento, seja para provocar o adormecimento sonambúlico espontâneo, seja para exercer
sobre o individuo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade esta na
razão das qualidades do Espírito;”
3º “Pelo fluido que os Espíritos derramam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor É o
magnetismo misto, semiespiritual, ou, se o preferir; humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o
fluido humano fornece a este último as qualidades que lhe faltam. A participação dos Espíritos, em semelhante
circunstância, é às vezes espontânea, porém mais freqüentemente é provocada pela invocação do
magnetizador.” (GE,XIV,33).
O processo de cura, por todos os mecanismos acima expostos, pode ser sintetizado, nas palavras de Kardec,
em: “a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã."
Outro fator imprescindível para que ocorra a cura é a fé. A fé é uma convicção intima, é uma crença em algo
invisível, é a confiança plena num resultado futuro que será gerado por determinada conduta.
Nas palavras do grande escritor russo Tolstoi, a fé é a força da vida. Especialmente em relação ao processo de
cura, a fé exerce uma forte atração dos fluidos curadores, permitindo sua ação de uma forma mais plena.
A fé, devemos ainda acrescentar, é uma conquista do Espírito, pois a medida que busca o aprendizado da Lei
Divina, e se submete a vontade do Pai, fortalece-se e é fortalecido.
A ASSISTENCIA ESPIRITUAL
Diz Kardec em “A Gênese”, cap. XIV item 34: “A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum, e
pode-se desenvolver pelo exercício.”
Na Doutrina Espírita, utiliza-se o passe como ferramenta de transmissão dos fluidos curadores. Na obra “Nos
Domínios da Mediunidade”, no capitulo intitulado “O Passe”, temos a seguinte definição: “O passe é uma
transfusão de energias alterando o campo celular.”
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E ainda: “O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e
a confiança que o valorizam.”
Nesse mesmo capitulo vemos a detalhada descrição de André Luiz, narrando uma sessão de passes. Ali,
podemos notar os extremos cuidados que são tomados pelos componentes da equipe espiritual que conduz o
trabalho, e a qual os médiuns dão apoio.
Assim os Benfeitores Espirituais preparam o ambiente, higienizando a atmosfera, protegem o recinto da
invasão de Espíritos inferiores e auxiliam os médiuns a se preparar para a tarefa.
Na Federação Espírita de Sao Paulo, temos a Assistência P3F (F de físico), ligada a Área de Assistência
Espiritual, especificamente destinada ao atendimento dos portadores de doenças físicas crônicas ou de maior
gravidade.
É importante ressaltar que tal assistência não dispensa o tratamento médico adequado, até mesmo porque o
objetivo principal do Espiritismo é a transformação moral do individuo e não simplesmente a cura do corpo
físico. Esta, a propósito, é uma das missões dos verdadeiros cristãos, como vimos na exortação, acima citada,
de Jesus aos seus discípulos.
E para sermos ferramentas adequadas e dóceis ao Plano Superior, precisamos cuidar antes de nossa própria
saúde. Nossas escolhas influem decisivamente em nossa vida e em nossa saúde corporal. Assim, precisamos:
 freqüentar ambientes salutares;
 praticar exercícios regularmente;
 ter uma alimentação adequada;
 manter o pensamento elevado através da prece, da meditação e do estudo;
 cultivar as virtudes e a prática da caridade;
O Espiritismo mostra-nos o caminho adequado a nossa evolução. É um caminho que busca a pureza, a
purificação, o refinamento, a espiritualização e a transcendência do ser.
O Evangelho de Jesus é a grande terapia para nos mantermos saudáveis física e espiritualmente.
Conforme citação de Martins Peralva na obra “Estudando a Mediunidade”: “Quanta mais se renova para o
Bem, quanto mais se moraliza e se engrandece, espiritualizando-se, maiores possibilidades de servir adquire o
companheiro que serve ao Espiritismo Cristão no setor de passes.”
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como cultivar a saúde em nosso dia-a-dia?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Livro dos Espíritos - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Xavier, Francisco C./André Luiz - Mecanismos da Mediunidade.
- Franco, Divaldo/Joanna de Angelis – Estudos Espíritas
- Peralva, Martins – Estudando a Mediunidade.

21ª Aula – Superioridade da Natureza do Cristo
Parte A – A Natureza do Cristo
JESUS É DEUS
O tema sobre a natureza do Cristo nos traz ao exame questões muitas polêmicas. A primeira delas:
- Jesus é da mesma substância que o Pai, ou em outras palavras, Jesus é Deus?
É no Evangelho, nas palavras e atos de Jesus que vamos encontrar os fatos que elucidam a questão. As
palavras de Jesus são concludentes, suas afirmações são precisas, sem quaisquer ambigüidades. Ora, quem
poderia saber melhor do que o próprio Jesus, o que ele quis dizer?
Quem poderia estar melhor informado do que ele sobre a sua própria natureza?
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São inúmeras as afirmações de Jesus sobre a dualidade e a desigualdade entre ele e o Pai, ou seja, Deus é o Pai
e ele é o enviado do Pai, para nos convidar a construir o reino de Deus.
No entanto, estudiosos, teólogos, autores eruditos uniram-se em tomo da defesa da divindade do Cristo,
proclamando o dogma da Santíssima Trindade, no século IV da era cristã, não obstante todas as afirmações de
Jesus. O que vem a ser este dogma?
Este dogma proclama como antigo e mistério de fé, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem uma só
individualidade. O Filho e o Espírito Santo teriam a mesma natureza que o Pai.
O Evangelho de João serviu de sustentáculo para fundamentar este dogma. No inicio do seu evangelho, João
apresenta Jesus, dizendo: “No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus.
Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito.” (Jo 1:1-3).
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nos vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como
Filho único, cheio de graça e de verdade.” (Jo 1:14).
Em “Obras Póstumas”, no estudo da Natureza do Cristo, item VII, Kardec considera que: “Esta passagem é a
única que, a primeira vista, parece encerrar implicitamente uma idéia de identificação entre Deus e a pessoa de
Jesus .... Há de inicio a notar que, as palavras que citamos mais acima são de João, e não de Jesus, e que,
admitindo que não tenham sido alteradas, não exprimem senão uma opinião pessoal, uma indução onde se
encontra o misticismo habitual de sua linguagem: elas não poderiam pois prevalecer contra as afirmações
reiteradas do próprio Jesus. Mas, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no
sentido da divindade, porque se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o verbo é Deus,
porque é a palavra de Deus. Tendo Jesus recebido essa palavra diretamente de Deus, com a missão de revelá-la
aos homens, assimilou-a: a palavra divina, da qual estava penetrado, se encarnou nele: trouxe-a ao nascer e foi
com razão que Jesus Pode dizer o “O Verbo se fez carne e habitou entre nós.” Jesus pode, pois estar
encarregado de transmitir a palavra de Deus, sem ser Deus, ele mesmo, como um embaixador transmite as
palavras de seu soberano, sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala: na outra
hipótese, ele fala pela boca de seu enviado, o que não rouba nada a autoridade de suas palavras”.
A divindade de Jesus, que fora rejeitada por três concílios, foi proclamada no Concilio de Nicéia, em 325,
nestes termos: “A igreja de Deus, católica e apostólica, anatematiza os que dizem que houve um tempo em
que o filho não existia, ou que não existia antes de haver sido gerado.” Esta declaração esta em contradição
formal com as opiniões dos apóstolos. Ao passo que todos acreditavam que o filho fora criado pelo Pai, os
bispos do século IV proclamavam que o Filho era igual ao Pai, eterno como ele, gerado e não criado,
contradizendo as palavras de Jesus, que constantemente dizia: “Meu Pai é maior do que eu”.
Em suma, a única autoridade competente para decidir a questão são as próprias palavras do Cristo, quando
disse: “...porque não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, me prescreveu o que dizer e o que falar e
sei que seu mandamento é vida eterna.” (Jo 12:49).
“Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecera
se minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo.” (Jo 7:16-17).
Outro ponto a favor da proclamação da divindade do Cristo foi consolidado pelos chamados milagres, que de
acordo com as religiões dogmáticas, são de caráter sobrenatural. Sobre este tema, já vimos o papel
desempenhado pela ciência, que tem revelado muitas leis que governam a matéria e pelo Espiritismo, que nos
deu a compreensão de muitos fatos outrora considerados inexplicáveis, proporcionando-nos conhecimento
acerca do principio espiritual, da ação dos Espíritos sobre a matéria, da ação dos fluidos, das faculdades da
alma, da existência e das propriedades do perispírito. A Doutrina Espírita esclarece que estes fatos pertencem
a categoria dos fenômenos de ordem psíquica, Sendo conseqüências de leis naturais.
Estas faculdades tem se manifestado em diferentes graus, nos mais diversos tipos de indivíduos, ao longo da
historia.
Porém, em nos reportando a Jesus não podemos deixar de considerar que ele possuía estas faculdades em
grau superlativo, pois que estava secundada por um amor divino, por uma vontade sempre submissa ao Pai e
por um desejo incessante de fazer o bem, aliviando a dor dos seus irmãos.
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Kardec pondera em “Obras Póstumas”, primeira parte, que se Jesus qualificou seus feitos de milagre, é porque
havia necessidade de que o Mestre adaptasse sua linguagem aos conhecimentos da época. Porém, conclui de
forma irretorquível: “Um fato digno de nota é que Jesus se serviu dos “milagres” para confirmar a missão que
recebera de Deus, segundo suas próprias palavras, mas jamais deles se prevaleceu para se atribuir um poder
divino.”
A NATUREZA D0 CORPO DE JESUS
Vamos ao exame da Segunda questão: Era o corpo de Jesus carnal ou fluídico?
A concepção de que Jesus não teria se revestido de um corpo de carne foi rebatida pelo apostolo João em sua
1ª epistola, capitulo 4:1-2; “Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mais examinai os espíritos para
ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de Deus; todo
espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus....”
Ora, se João Evangelista exorta os cristãos a rejeitarem a crença de que Jesus não teria encarnado, é porque
havia quem apregoasse tal crença. Porém, não obstante combatida, aparece, entre o século I e II, a seita dos
docetistas, que afirmavam que Jesus só tinha um corpo aparente, que havia nascido, vivido e sofrido em
aparência. Esta seita foi considerada herética.
No século 19, esta crença é retomada por Roustaing, considerado por Herculano Pires, como um retrocesso
histórico. Quem foi Roustaing e o que é o roustanguismo?
Jean Baptiste Roustaing era um emérito advogado de Bordeaux, França, que após sair de uma grave doença,
tomou conhecimento de “O Livro dos Espíritos” e de “O Livro dos Médiuns”.
Considerando-se apto a receber mensagens que esclarecessem fatos obscuros de Jesus sobre a Terra e
querendo elucidações sobre a natureza do Cristo, pediu ao Espírito de João Batista, que viesse em seu socorro,
através da mediunidade.
Em dezembro de 1861, travou contato com madame Collignan, que seria doravante a médium, que receberia
os Espíritos dos evangelistas, cujas mensagens originaram a obra “Os quatro evangelhos”, publicado como
texto completo em 1865.
Durante a elaboração da obra não houve nenhum contato entre Kardec e Roustaing.
A teoria central do Roustanguismo é a do corpo fluídico de Jesus. Herculano Pires e Julio de Abreu na obra “O
Verbo e a Carne”, fazem uma analise do roustanguismo, dizendo que estas “revelações” primam pela ausência
de bom senso.
Kardec escreve um artigo sobre a obra na Revista Espírita (julho/1886) e dele destacamos o seguinte trecho:
“Convém considerar tais explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que
podem ser justas ou falsas, mas que, em todo caso, precisam da sanção da concordância universal e até
confirmação mais ampla não devem ser tidas como parte integrante da Doutrina Espírita.”
Ora, acreditar que Jesus não tenha tido um corpo carnal colocaria o seu sacrifício e a sua morte na condição de
uma farsa, absolutamente incompatível com a superioridade do Cristo.
Em “A Gênese”, capitulo XM item 65, Kardec destaca que: “A permanência de Jesus na Terra apresenta dois
períodos. 'o que precedeu e o que seguiu a sua morte.” Desde o momento da concepção ate o nascimento,
tudo se passa com sua mãe, como nas condições comuns da vida. A partir do nascimento e até a sua morte,
tudo, em seus atos, sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta os caracteres
inequívocos da sua corporeidade... Depois de sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico. A
diferença entre esses dois estados é tão fundamentalmente traçada, que não é possível assemelhá-las.
Em síntese, as respostas as perguntas formuladas são:
 - Jesus é filho de Deus, nosso irmão, cujas virtudes o colocam muito acima da Humanidade, pertence a
categoria dos Espíritos Puros e é o pastor do imenso rebanho da Terra.
 - Jesus encarnou entre nós, tinha um corpo carnal como todos.
Superioridade do Cristo
Onde se funda a superioridade de Cristo?
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Vejamos o que nos diz Kardec, na Gênese, capitulo XM item 2: “Como homem, tinha a organização dos seres
carnais; mas como Espírito puro, desligado da matéria, deveria viver da vida espiritual mais que da vida
corporal, cujas fraquezas Ele não possuía. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia as
qualidades particulares de Seu corpo, mas as de Seu Espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e
as de seu perispírito tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres.”
Na obra “A Caminho da Luz”, cap. 1, Emmanuel pontua que, de acordo com as tradições do mundo espiritual,
há uma comunidade de Espíritos Puros, da qual Jesus faz parte, em cujas mãos se conservam as rédeas
diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, por determinação de Deus.
Jesus é o pastor de nossas almas, elegido por Deus para nos conduzir ao seu aprisco de amor.
Leon Denis, em sua obra, “O Espiritismo e Cristianismo” assevera: “Jesus é um destes divinos missionários e é
de todos o maior. Destituído da falsa auréola da divindade, mais importante nos parece ele. Seus sofrimentos,
seus desfalecimentos, sua resignação, deixam-nos quase insensíveis, se oriundos de um Deus, mas tocam- nos,
comovem-nos profundamente em um irmão. Jesus é de todos os filhos dos homens, o mais digno de
admiração. É extraordinário no Sermão da Montanha, em meio a turva dos humildes. É maior ainda no
Calvário, quando a sombra da cruz se estende sobre o mundo na tarde do suplício”.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente: “O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus
ensinamentos operou no mundo, ...”. (Kardec, A Gênese, cap. XV, item 6)

Parte B – A Transfiguração no Tabor
“Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou, sozinhos, para um lugar retirado sobre
uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes,
extremamente brancas, de uma alvura tal como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar. E lhes
apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: "Rabi, é
bom estarmos aqui. Façamos, pois, três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não
sabia o que dizer; porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da
nuvem saiu uma voz: ‘Este é meu filho amado, ouvi-o’. E, de repente, olhando ao redor; não viram mais
ninguém. Jesus estava sozinho.” (Mc .9: 2-8).
Nesta passagem, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva ao monte Tabor. Lá, apresentou-se com seu
corpo imortal, refletindo o esplendor de sua gloria espiritual. Jesus conversa com os Espíritos de Moisés e Elias
e uma voz se faz ouvir, dizendo: ”Este é meu filho amado, ouvi-o”.
Nestes fenômenos de efeitos físicos, a transfiguração de Jesus demonstra, categoricamente, a existência da
alma; a aparição e comunicação de Moises e de Elias é um atestado eloqüente da imortalidade da alma e o
fenômeno de voz direta é um apelo superior para que o Homem de todos os tempos ouça Aquele que,
fazendo-se emissário de Deus, legou-nos o Evangelho, traçando o caminho que conduz o Espírito imortal a luz
pela conjugação do verbo amar.
Analisemos, de forma sucinta, estes fenômenos:
O Fenômeno da Transfiguração
E nas propriedades do perispírito que se encontra o principio da transfiguração.
A transfiguração consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. O perispírito irradia ao redor do corpo
como uma atmosfera fluídica. O Espírito, por um ato de sua vontade, pode operar transformações na
contextura de seu perispírito, produzindo um fenômeno análogo ao da aparição. Sob a camada fluídica, a
figura real do corpo pode se diluir e revestir outros traços. O fenômeno da transfiguração é resultado de uma
transformação fluídica, que sempre reflete as qualidades e os sentimentos predominantes no espírito.
A transfiguração é fenômeno perceptível para todos, pois é percebida pela visão material, de vez que ela é
uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo carnal, ou seja, tem por base a
matéria carnal visível.
No livro “A Gênese”, cap.XV item 44, Kardec destaca que a pureza do perispírito de Jesus podia permitir ao seu
Espírito, dar-lhe um brilho excepcional e conclui seu pensamento dizendo:
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“De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja fora das condições da
Humanidade, e que não seja encontrada no comum dos homens, porque elas estão na Natureza; mas pela
superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam Nele proporções acima das
do vulgo. Ela nos representava, exceto seu envoltório carnal, o estado dos Espíritos puros
A Aparição de Moisés e de Elias
Em seu estado normal, o perispírito é invisível para nos, encarnados. O Espírito pode por um ato de sua
vontade produzir uma modificação molecular que o torna visível, momentaneamente, produzindo o fenômeno
da aparição. A aparição pode ser vaporosa, às vezes mais nítida e até mesmo ter todas as aparências da
matéria tangível. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, pela desagregação das
moléculas fluídicas. Esta percepção se da pela visão espiritual e não são perceptíveis para todos.
Ao lado de Jesus transfigurado, os discípulos, extasiados, “vêem” através da visão espiritual, os Espíritos de
Moisés e de Elias, representando a Lei e os profetas. Jesus era aquele que viera dar pleno cumprimento a Lei e
aos profetas, o enviado de Deus para ensinar ao Homem, o “Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo.”
O Fenômeno de Voz Direta
Em “Missionários da Luz”, capitulo 10, André Luiz nos esclarece que no fenômeno de voz direta, os Espíritos
elaboram uma garganta ectoplásmica. O ectoplasma é matéria plástica, sensível as criações mentais, que se
exterioriza do médium e é essencial a produção de fenômenos de efeitos físicos.
E igualmente essencial a homogeneidade de pensamentos e a elevação de sentimentos, dada a natureza do
ectoplasma e a transcendência do fenômeno. Através do aparelho fonador elaborado pelos Espíritos, a voz da
espiritualidade se faz audível para todos.
Na passagem em estudo, que exortação profunda nos faz a espiritualidade superior, dizendo: “Este é o meu
filho amado, Ouvi-o!” É inegável que temos sido surdos as exortações divinas. No entanto, Jesus é o semeador
celestial, aguardando-nos o despertamento.
A semeadura é viva e produzirá a seu tempo. A palavra de Jesus transcende o tempo e o espaço. Proclamadas
há mais de dois mil anos, prosseguem produzindo semeaduras e colheitas. São palavras de vida eterna. Que,
finalmente, possamos ouvi-las!...
QUESTÃO REFLEXIVA:
Emmanuel ensina-nos sobre o episódio no Tabor: “contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua
existência, no mundo, sabendo que pertence ao céu...” (O consolador, questão 312). Como podemos vivenciar esse
aprendizado no dia a dia?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – Obras Póstumas.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan – Revista Espírita, junho/188õ.
- Kardec, Allan - O Livro dos Médiuns - Ed. FEESP.
- Pires, Herculano / Abreu, Julio de – O Verbo e a Carne
- Denis, Leon – Espiritismo e Cristianismo
- Xavier, Francisco C./Emmanuel - A Caminho da Luz.
- Schutel, Cairbar - Parábolas e Ensinos de Jesus.
- Xavier, Francisco C./André Luiz – Missionários da Luz.

22ª Aula – A Ressurreição no Evangelho e os Milagres de Jesus Relacionados
aos fenômenos da natureza
Parte A – A Ressurreição no Evangelho
Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, capitulo IX, item 8, é nos mostrada à importância da obediência e
resignação, duas virtudes essenciais que nos levam, respectivamente, ao consentimento da razão e do
coração.
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O Mestre é o exemplo vivo dessas duas virtudes, e em conhecendo as necessidades do Homem, tanto do
ponto de vista intelectual quanto moral, agia com naturalidade e humildade nas mais diversas circunstancias
como veremos a seguir.
Com sua autoridade moral plena, não derrogou Leis Divinas, ao contrário, buscou utilizá-las para despertar no
homem o desejo do conhecimento das Leis e a necessidade da sua aplicação em nossa vida diária. Algumas
das passagens que suscitam maior discussão dos feitos de Jesus referem-se a questão das “ressurreições” por
ele praticadas.
Vejamos o que nos diz a Doutrina Espírita sobre a ressurreição no Evangelho:
 A filha de Jairo
 O filho da viúva de Naim
 A Volta de Lázaro (letargia e catalepsia)
“Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.” (Jo 3:3). O termo
ressurreição significa a Volta a Vida no mesmo corpo físico.
A ressurreição, diz Kardec no cap. IV de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, fazia parte dos dogmas dos
judeus. Mas, essa crença, como muitas outras, não estava totalmente clara. Eles simplesmente acreditavam na
possibilidade de alguém Voltar a Viver apos sua morte, mas não sabiam como isso se dava.
A Ciência, no entanto, comprova a impossibilidade de tal processo, pois após a morte do corpo, esses
elementos se decompõem, dispersam-se, e servem para a formação de novos corpos.
Em “A Gênese”, cap. X\C item 39, Kardec afirma: “O fato do retorno a vida corporal de um individuo, realmente
morto, seria contrário das Leis da Natureza, e, por conseguinte, miraculoso...”
A Doutrina Espírita esclarece-nos que a reencarnação é a volta do Espírito a vida corpórea, mas em um novo
corpo, diferente do antigo.
Aqui podemos recordar o caso de João Batista que, pelas palavras de Jesus, era a reencarnação do profeta
Elias, como consta do Evangelho de Mateus, no cap. 11:14-15: “Porque todos os profetas bem como a Lei
profetizaram, até João. E, se quiseres dar crédito ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça.” (grifo
nosso)
A Filha de Jairo
"Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: ‘Retirai-vos todos daqui,
porque a menina não morreu: dorme. 'E caçoavam dele. Mas, assim que a multidão foi removida para fora, ele
entrou, tornou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região.”
(Mt 9:23-26).

O Filho da Viúva de Naim
“Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva; e
grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor; ao vê-Ia, ficou comovido, e disse-lhe: ‘Não Chores!’
Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele, então: jovem, eu te
ordeno, levanta-te!’ E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou a sua mãe.” (Lc 7:12-15).
A Ressurreição de Lázaro
“Ao chegar; Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias (...) Então, disse Marta a Jesus: ‘Senhor, se
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te
concedera.’ Disse-lhe Jesus: ‘Teu irmão ressuscitará’ (...) Disse Jesus: ‘Retirai a pedra!’ Marta, a irmã do morto,
disse-lhe: ‘Senhor; já cheira mal: é o quarto dia!’ Disse-lhes Jesus: ‘Não te disse que, se creres, verás a glória de
Deus?’. Tendo dito isto, gritou em alta voz:‘Lazaro, vem para fora!’O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados
e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir embora’.” (Jo 11:17-44)
Quando nos deparamos com esses fatos, a idéia de algo sobrenatural e milagroso assalta-nos, pois a primeira
vista, poderíamos pensar em situações onde aquele que já estivesse morto pudesse retomar a vida física no
mesmo corpo. Entretanto, a Doutrina Espírita vem auxiliar a nossa compreensão daquilo que parece
maravilhoso, mas, ao contrario do que se pensa, esta plenamente de acordo com Leis Naturais, que, por vezes,
ainda não conhecemos. É o caso dos estados de letargia e catalepsia que justificam as passagens bíblicas acima
citadas.
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A letargia e a catalepsia, consoante explicação de Kardec no cap. VIII de “O Livro dos Espíritos” derivam do
mesmo principio. A letargia e a catalepsia tem o mesmo fundamento: a perda temporária da sensibilidade e
do movimento decorrente de uma causa fisiológica ainda não completamente estabelecida.
A diferença entre as duas reside no fato de que na letargia a paralisação do corpo é geral e dá ao corpo a
aparência de morte, enquanto que na catalepsia, a paralisação é localizada, podendo atingir uma parte mais
ou menos extensa do corpo.
Não podemos afirmar com absoluta certeza se nos casos do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo teria
ocorrido um estado de catalepsia ou de letargia, pois não ha dados suficientes nos relatos bíblicos para que
possamos distinguir um fenômeno do outro. De qualquer maneira, podemos afiançar que nos dois casos
temos uma morte aparente, condição revertida pela pronta atuação magnética de Jesus. Caso isso não tivesse
ocorrido, provavelmente os dois teriam sido sepultados sem estarem ainda mortos, fato que acontecia com
frequência em épocas onde a Medicina não se encontrava devidamente desenvolvida para diagnosticar e
registrar as funções vitais, como o batimento cardíaco e a atividade cerebral, de maneira eficaz como acontece
na atualidade.
No entanto, no relato de Lázaro, acreditamos tratar-se de um estado de letargia, já que se encontrava
“sepultado há quatro dias e cheirava mal”. Não é incomum a decomposição de um membro nesses casos.
Lázaro, portanto, em estado letárgico, apresentava-se com perda total dos movimentos, mas suas funções
vitais pertinentes ao corpo físico continuavam a ser executadas, embora a sua aparência fosse de morte.
Sabedor deste fato, o Mestre utilizou seu fluido magnético, e mesmo decorridos vários dias em que Lázaro
encontrava-se nesse estado, vitalizou-o sobremaneira, permitindo que imediatamente a movimentação
retomasse. Todos se maravilharam, pois nada se conhecia a respeito deste assunto.
“O Livro dos Espíritos” explica-nos, em sua questão 422 que os letárgicos e os catalépticos podem ver e ouvir,
muitas vezes, o que se passa ao seu redor, mas não podem comunicar-se, embora mantenham consciência de
si mesmos.
A percepção de tudo o que ocorre ao seu redor é do Espírito imortal, isso porque não houve ruptura completa
dos laços fluídicos que ligam o Espírito ao seu corpo físico, o que, caso acontecesse, ocasionaria a morte do
corpo. Em verdade, ocorre nesses casos uma frouxidão maior entre os laços do Espírito e do corpo, a qual
permite ao Espírito um estado maior de desprendimento da alma.
Nas citações bíblicas acima, o amoroso influxo magnético do Mestre, decorrente de sua pureza fluídica e de
sua vontade em auxiliar ao semelhante, foi suficiente para que a ligação entre o Espírito e corpo fosse
fortalecida e se renovasse de forma intensa.
Mais uma vez o Mestre vem a nos para nos auxiliar a tirar as pedras de nosso caminho evolutivo, trazendo-nos
para um novo dia...
Figuradamente, poderíamos dizer que o Mestre veio nos tirar do torpor, da letargia em que nos
encontrávamos, renovando-nos através de seu Amor incondicional por toda a Humanidade, despertando-nos
para a verdadeira vida, para a felicidade para a qual fomos criados, para a perfectibilidade que nos aguarda ao
fim da grande jornada do autoconhecimento e da renovação interior.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente sobre as lições que podemos colher do episódio de Lázaro.

Parte B – Fenômenos da Natureza
José Herculano Pires, na introdução de “A Gênese” comenta: “O mundo vem se revelando aos homens
lentamente, através dos milênios em que as gerações se sucedem. Mas a verdade é que somente neste século,
graças a um extraordinário aceleramento das ciências, a sua realidade começa a desvendar-se aos nossos
olhos. Quando o homem apareceu na Terra, o Mundo já era velho de muitos milhões de anos. Esse animal
curioso, dotado de inteligência indagadora, começou por conhecer apenas a epiderme do mundo, assim
mesmo em reduzida extensão.”
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No inicio de sua jornada na Terra, a preocupação do Homem era a sua sobrevivência, dia após dia. Com o
passar do tempo, adquirindo certa confiança e habilidade para atender suas necessidades, 0 Homem passa a
buscar respostas para os fenômenos que o cercam e o intrigam, que interferem de alguma forma em sua vida.
Dentre os vários significados, podemos definir fenômeno como tudo que pode ser percebido pelos sentidos ou
pela consciência.
Com o intuito de compreender o que nos rodeia, através do desenvolvimento da razão, foram nascendo às
ciências, e por meio da metodologia científica, as Leis Naturais foram sendo desvendadas, mas nem sempre
totalmente compreendidas.
Jesus, conhecedor dos fenômenos naturais relacionados às Leis de Deus, portador das potencialidades
espirituais em grau máximo, protagonizou muitos acontecimentos que pareciam ir contra as leis naturais.
Hoje, decorridos milênios de sua vinda ao planeta, muitos fatos ainda são considerados extraordinários,
porém, a ciência desvenda-os, pouco a pouco, tomando compreensível o que antes era extraordinário.
Jesus realizava coisas que aos olhos de homens simples e ignorantes eram maravilhas; assim com seria
maravilhoso ao Homem de alguns séculos atrás observar, nos dias de hoje, uma pessoa comunicando-se
através de um aparelho celular ou um de computador.
Kardec, em “O Livro dos Médiuns”, capítulo II, item 7, afirma: “... O homem, em todos os tempos teve amor ao
maravilhoso. - Mas o que é o maravilhoso, Segundo vês? - Aquilo que é sobrenatural - E o que entendeis por
sobrenatural? - O que é contrário as leis da Natureza - Então conheceis, pois tão bem essas leis que podeis
marcar limite ao poder de Deus? Muito bem! Provai então que a existência dos Espíritos e suas manifestações
são contrárias as leis da Natureza; que elas não são e não podem ser uma dessas leis.”
O Espiritismo traz a sua contribuição para o desenvolvimento do entendimento humano e para auxiliar a
compreensão do Homem em conceitos que escapam a ciência material, como a importante ação dos Espíritos
nos fenômenos da natureza, conforme encontramos na obra “O Livro dos Espíritos”,capitulo IX.
MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES (PÃO DA VIDA)
“Ele perguntou: ‘Quantos pães tendes? Ide ver’. Tendo-se informado, responderam-lhe: ‘Cinco, e dois peixes’.
Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem, em grupos de convivas, sobre a grama verde. E
sentaram-se no chão, repartindo- se em grupos de cem e de cinqüenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes,
elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem. E
repartiu também os dois peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados.” (Mc 6: 38 a 42).
Cairbar Schutel, em sua obra “O Espírito do Cristianismo”, aventa a hipótese de ter ocorrido um fenômeno de
materialização em larga escala, produzido por Jesus, culminando com a multiplicação dos pães.
Kardec, entretanto, explica-nos em “A Gênese”, capitulo XV que devemos interpretar esta passagem de
maneira figurada, ou seja, devemos nos lembrar que além da fome material, todos nós possuímos, sobretudo
a fome espiritual, geralmente mais difícil de ser apaziguada. Devido ao seu magnetismo único, Jesus, apenas
pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu amor, seria capaz de saciar a fome de todos que o procuravam,
tal o seu teor vibratório espiritual. Não haveria, portanto, necessidade de “prodígio” para entendermos a
passagem acima.
Além disso, Jesus, que jamais perdia a oportunidade de orientar aos seus discípulos, incentiva-os a
distribuírem aquilo que no momento possuíam, na figura de cinco pães e dois peixes. Vem, assim, mais uma
vez, ensinar-nos a fraternidade e a solidariedade: aquele que tem reparte com os que pouco ou nada tem. O
Mestre utiliza todo seu conhecimento para saciar a fome do corpo e alma da Humanidade, ali representada
pela multidão que o cercava. E o pão da doutrina ensinada por Jesus alimentando multidões eternidade afora.
No Evangelho segundo João (6:35 a 36) encontramos: “Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a
mim, nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede...”
Jesus é o pão da vida espiritual, seu Evangelho é o alimento das almas necessitadas de entendimento e auxilio.
Os discípulos da fraternidade de Jesus multiplicam seus pães na caridade da prece, das vibrações que realizam
a cada dia em prol de todos: gestos simples, mas de eficácia abundante. Todos nos temos “pães e peixes” a
distribuir.
PESCA SURPREENDENTE
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A multidão, em Genesaré, ávida pela palavra de Deus, comprimia Jesus que, avistando dois barcos junto à
praia, nele sobe e pede para que se afastasse um pouco, para que seus ensinamentos pudessem ser
aproveitados pela multidão.
“Quando acabou de falar: disse a Simão. ‘Faze-te ao largo; lançai vossas redes para a pesca’. Simão respondeu:
Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar; mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e
apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do
outro barco para virem em seu auxilio. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem.”
(Lc 5:4).

Jesus, portador da faculdade de dupla vista (ver LE questões. 447 a 454-a) em grau supremo, como nos explica
Kardec, em “A Gênese”, capitulo XM sabia onde se encontrava o cardume de peixes, pois o havia visto, através
da alma, assim como vemos a luz do dia através de nossos olhos materiais. Após alimentar a alma da multidão,
renova a esperança dos homens com “mesa farta” (o peixe era essencial na alimentação da população).
Alimentar o corpo é condição essencial para manter a vida física, mas a alma também precisa do néctar
espiritual que são as virtudes vivenciadas.
TEMPESTADE APLACADA
“Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: ‘Passemos a outra margem do Iago'. E fizeramse ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no Iago; e o
barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: ‘Mestre,
mestre, estamos perecendo ’ Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente, o vento e o tumulto das ondas;
apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: ‘Onde esta a vossa fé? ’Com medo e espantados, eles
diziam entre si: ‘ Quem é esse, que manda até nos ventos e nas ondas, e eles lhe obedecem?” (Lc 8;22-25).
Encontramos na obra “A Gênese”, no mesmo capitulo XV item 46, o comentário de que “ainda não
conhecemos os segredos da natureza para afirmar se existem, sim ou não, inteligências ocultas que presidem
à ação dos elementos caso isso fosse possível, o fenômeno citado acima decorreria de um ato de autoridade
sobre essas inteligências.
Em “O Livro dos Espíritos” encontramos no capitulo IX, item IX, a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da
natureza. As questões 539 e 540 podem nos elucidar no tocante aos fenômenos das tempestades onde os
Espíritos reúnem-se em massas enumeráveis e de que ha um encadeamento de beleza e harmonia para a
produção desses fenômenos, onde os seres mais simples são dirigidos pelos de maior inteligência, para
reequilíbrio necessário da natureza.
O Mestre, com sua superioridade natural, seria plenamente capaz de conduzir essa situação, conhecedor das
Leis naturais e de como estes fenômenos são desencadeados e controlados. O fato de que ele dormia
tranquilamente, durante a tempestade, atesta a sua segurança, explicada pela circunstância de que seu
Espírito não via perigo nenhum e que a tempestade seria amainada.
Na vida material as tempestades a serem enfrentadas são diversas e o Evangelho será sempre nosso porto
seguro. Jesus deixou para todos nós o roteiro para navegarmos com tranqüilidade mesmo em águas revoltas.
ANDAR SOBRE ÁS ÁGUAS
“Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar . Os discípulos, porém, vendo que
caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: ‘É um fantasma!’ E gritaram de medo. Mas Jesus lhes
disse logo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo’.”
“Pedro interpelando-o, disse: ‘Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre às águas’. E Jesus
respondeu: ‘Vem’. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas
sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar gritou: ‘Senhor, salva-me!’ Jesus, estendeu a mão
prontamente e o segurou, repreendendo: ‘Homem fraco na fé, por que duvidaste?’ Assim que subiram no
barco, o vento amainou. Os que estavam no barco, prostaram-se diante dele dizendo: ‘Verdadeiramente, tu é o
filho de Deus!’.” (Mt 14:22-23)
Segundo Kardec, em “A Gênese”, capítulo XV, teríamos duas explicações plausíveis para o fenômeno
observado. Jesus, poderia ter aparecido sobre a água, numa forma tangível, ou seja, seu perispírito tornou-se
visível, enquanto seu corpo carnal encontrava-se em repouso.
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Por outro lado, em hipótese menos provável, segundo Kardec, poderia ter ocorrido um fenômeno onde seu
corpo físico teria sido sustentado e seu peso neutralizado por uma força fluídica neutralizando o efeito da
gravidade. No caso de Jesus, essa força seria produzida por ele mesmo, através da sua capacidade de
manipulação fluídica.
O medo que Pedro sentiu ainda é o mesmo que hoje afasta as almas do entendimento; sem humildade
colocamos barreiras ao Amor Divino e afundamos na descrença gerando pensamentos de mágoa,
descontentamento e rebeldia. Porém quando nos lembramos da exemplificação de Jesus entre nós, enchemonos de esperança e revivemos, eliminando medo e angústias, buscando alegria e felicidade.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Através destas passagens, Jesus fixa na mente humana seus ensinamentos, incentivando-nos à renovação interior. Como
vivenciar esta experiência em nós mesmos?
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23ª Aula – As Curas do Evangelho
Parte A – Curas: Perda de Sangue, Cego de Betsaida, Paralítico de
Cafarnaum, os Dez Leprosos
Conforme vimos em aulas anteriores, ate o advento da Codificação Espírita, muitos fenômenos, por não
encontrarem comprovação cientifica, foram considerados milagrosos. Não se conhecia a causa determinante.
Hoje sabemos que são fatos corriqueiros, dentro da lógica dos fenômenos anímicos e mediúnicos. Sabemos
também que a ação magnética pode produzir-se de várias maneiras. Tudo resulta das leis eternas da Criação.
Em “A Gênese”, Kardec comenta que “Os fatos relatados no Evangelho, e que foram até aqui considerados
milagrosos, pertencem na maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm como causa
primária as faculdades e os atributos da alma.” (GE, cap. XV item 1). Esses fenômenos sempre estiveram
presentes na história, inclusive nos dias de hoje. Podem ser reproduzidos e submetidos a uma lei, portanto,
não é miraculoso. Seguindo o capítulo na Gênese, vemos que o principio dos fenômenos psíquicos repousa:
 Nas propriedades do fluido perispiritual que constitui o agente magnético;
 Nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte;
 No estado constitutivo dos Espíritos e no papel que eles desempenham como Força Ativa na Natureza.
A potência curadora depende da pureza da substância fluídica inoculada. Em se tratando de Jesus, a qualidade
desses fluidos lhe dava uma imensa força magnética, auxiliada pelo desejo incessante de fazer o bem. Na obra
“A Gênese”, Kardec ensina-nos que Jesus não agia como médium. Médium é um intermediário, um
instrumento do qual se servem os Espíritos desencarnados. Jesus mio tinha necessidade de assistência. Ele
agia por si mesmo, em vista de sua natureza superior. (GE, cap. XV item 2).
Além do campo vibratório que o Mestre criava ao seu redor, a vontade do enfermo em ser curado propiciava a
sintonia capaz de assimilar os fluidos reparadores necessários ao restabelecimento orgânico, muitas vezes,
perispiritual.
Aqueles que recebiam o benefício da cura, Jesus dizia:
 “A tua fé te curou. Perdoados são teus pecados, vai e não peques mais.“
 “quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas.” (Jo 14:12).
A seguir, vamos analisar os principais casos de curas realizadas por Jesus, sempre muito ricas em aprendizado.
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Perda de sangue
“Ora, certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue... tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se
dele, por detrás, no meio da multidão, e tocou-lhe a roupa. Porque dizia: ‘Se ao menos tocar as suas roupas,
serei salva ’. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade.
Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: 'Quem
tocou minhas roupas?’...Então, a mulher amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiulhe aos pés e contou-lhe toda verdade.E ele disse a ela ‘A minha filha, a tua fé te salvou; vai em paz e estejas
curada desse teu mal ’.” (Mc 5:25-34).
De acordo com Kardec em “A Gênese”, cap. XV item 11, tanto Jesus como a mulher sentiram a ação que se
produzira com o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. O efeito não havia sido
provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Kardec explica dizendo que o fluido, sendo dado como
matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la; pode ser dirigido pela vontade do
curador ou atraído pela fé ardente do enfermo.
Portanto, Jesus tinha toda razão ao dizer: “A tua fé te salvou”. Compreende-se aqui que “a fé não é uma
virtude mística como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa”. Desta forma, é possível
compreender que de dois doentes atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, um possa
ser curado e o outro não. Kardec finaliza comentando que este é um dos princípios mais importantes da
mediunidade curadora e que explica, por uma causa muito natural, certas anomalias aparentes.
O cego de Betsaida
“E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão,
levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe “Percebes
alguma coisa? "E ele começando a ver disse: “Vejo as pessoas como se fossem árvores andando.” Em seguida,
ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido e podia ver
tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: “Não entres no povoado.” (Mc 8:22-26).
Conforme explicação em “A Gênese”, cap. XV item 12, Kardec esclarece tratar-se do efeito magnético. A cura
não foi instantânea, mas gradual, e em conseqüência de uma ação firme e reiterada, embora mais rápida que
na magnetização comum.
O paralítico de Cafarnaum
“...Aí lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo tão grande fé, disse ao paralitico: ‘Tem
ânimo, meu filho; os teu pecados estão perdoados. ’Ao ver isso alguns dos escribas diziam consigo 'Está
blasfemando.’ Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: ‘Por que tendes esses maus pensamentos em
vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer Levanta-te e anda?
Pois bem, para que saibais que o filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados...’ disse então ao
paralítico: ‘Levanta-se, toma rua cama e vai para casa.’ Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as
multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens.” (Mt 9:1-8).
Podemos abstrair dessa passagem que, pela lei da pluralidade das existências, os males da vida são, muitas
vezes, expiações do passado, e que sofremos na vida presente as conseqüências das faltas cometidas
anteriormente. Ao lhe dizer “Vossos pecados vos são perdoados” seria equivalente a afirmar “Pagaste vossa
dívida, o motivo de vosso mal foi apagado por vossa fé presente; portanto, vós mereceis estar livre de vosso
mal”. E por esta razão que Jesus disse aos escribas que naquele caso perdoar os pecados era equivalente a
dizer “Levanta-te e anda”; em cessando a causa, o efeito deve cessar. (GE, cap. XV, item 15).

Os dez leprosos
“... Ao entrar num povoado, dez leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: ‘Jesus,
Mestre, tem compaixão de nós!’ Vendo-os, ele lhes disse: ‘Ide mostrar-vos aos sacerdotes. ’E aconteceu que,
enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando Deus em alta
voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, eram samaritanos.
Tomando a palavra, Jesus lhe disse: ‘Os dez não ficaram purificados? Onde estão os outros nove? Não houve,
acaso, quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? ’ Em seguida, disse-lhe: ‘Levanta-te e vai;
a tua fé te salvou ’.” (Lc 17: 12-19).
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Na época, havia grande preconceito em relação aos samaritanos. Eram desprezados pelos judeus como
heréticos. Ao curar indistintamente samaritanos e judeus, Jesus demonstrava o tratamento de igualdade
perante todos, dando exemplo de tolerância e fazendo ressaltar que apenas o samaritano vindo render glória
a Deus, mostrou que nele havia mais verdadeira fé e reconhecimento do que naqueles que se diziam
ortodoxos. Ao acrescentar “A tua fé te salvou”, fez ver que Deus olha muito além da forma exterior (GE, cap. XV
item 17). Ao dizer ao samaritano que sua fé o havia salvo, não fica claro se o mesmo não teria ocorrido aos
demais. O Mestre pode ter se referido ao lado espiritual do samaritano, cuja salvação é muito mais importante
do que a do corpo. Estar curado do corpo físico não significa estar “salvo”.
Jesus havia curado um grupo de dez leprosos. Apenas um retomou para agradecer. Ele não fazia questão do
agradecimento pessoal. Mas quis ensinar: a cura sempre representa uma concessão da misericórdia divina,
que permitiu recebêssemos de outrem recursos para nos refazermos e sairmos da situação dolorosa e
prejudicial em que estávamos.
Quem é curado precisa reconhecer isso e ser grato pela colaboração prestada por quem se fez intermediário
dessa bênção.
Não ser grato pela cura revela que a pessoa não entendeu quanto lhe foi concedido e, provavelmente, não
saberá valorizar nem conservar a bênção recebida. A falta de gratidão ante a cura física revela que a pessoa
ainda não alcançou a cura mais importante e definitiva: a do espírito.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Comente os fatores mais importantes para que possa ocorrer a cura.

Parte B – Curas: O homem da Mão Ressequida, O Paralítico da Piscina, Cego de Nascença, O
Servo do Centurião, Outras Curas Operadas por Jesus
O homem da mão ressequida
“E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E o observavam para
ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: ‘Levanta-te e vem aqui
para o meio ’. E perguntou-lhes: ‘É permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar?
’Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do
coração deles, disse ao homem: ‘Estende a mão ’. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os
fariseus com o herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam.” (Mc 3:1-6).
O amor não tem dia nem hora para ser praticado e o magnetismo de Jesus agiu serenamente sobre a atrofia
nervosa da mão daquele homem. Jesus já dizia: “Meu Pai não cessa de agir e eu também ajo sem cessar” (Jo
5:17). Como o sábado é que foi feito para o homem e pelo homem, a verdadeira caridade esta nos
sentimentos nobres, na doação de si mesmo e não têm dia, nem lugar para acontecer.
O paralítico da piscina
“...Existe em Jerusalém, junto a Porta das Ovelhas, uma piscina que, em hebraico, se chama Betesda, com cinco
pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, cochos e paralíticos, ficavam
esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor descia, de vem em quando, a piscina e agitava a
água; o primeiro, então, que ai entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a
doença. Encontrava-se ai um homem, doente havia trinta e oito anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que já
estava assim havia muito tempo. Perguntou: ‘Queres ficar curado? ’ Respondeu-lhe o enfermo: ‘Senhor não
tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada; ao chegar outro já desceu antes de mim. ’Disse-lhe
Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda! ’ Imediatamente o homem ficou curado. Tomou seu leito e se pôs a
andar.. Eis que estás curado; não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior! (Jo 5:2-14).
Por essas palavras, ele lhe faz entender que seu mal era uma decorrente dos compromissos assumidos em
vidas anteriores e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido ainda mais rigorosamente. Essa
doutrina esta inteiramente conforme aquela que o Espiritismo ensina (GE, cap. XV item 22).
Esta cura também se operou no sábado. Era uma forma de protestar contra o rigor dos fariseus no tocante a
observância desse dia. Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de
praticas exteriores e de coisas formais, mas que ela esta nos sentimentos do coração.
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Encarando a narração do Evangelho pelo lado moral, Cairbar Schutel em Parábolas e Ensino de Jesus, cap. “O
paralitico da piscina” convida-nos a questionar por que só um enfermo mereceu a graça da cura sem a
agitação das águas, enquanto os outros permanecem esperando o momento certo para entrar no tanque.
E o próprio Cairbar que infere alertando que a maioria dos enfermos buscava a cura do corpo, a cura dos
males físicos, enquanto que o paralitico provavelmente não só desejava a liberdade do corpo, como também a
do Espírito. Somente ele, pela sua crença, estava apto a receber a cura. O comentário é de significativo
ensinamento para nossos dias, onde nos preocuparmos muito mais com a questão da saúde do corpo do que a
do Espírito.
Cego de nascença
“Ao passar ele viu um homem, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: ‘Rabi, quem pecou, ele ou
seus pais, para que nascesse cego?’Jesus respondeu: ‘Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele
seja manifestadas as obras de Deus...’ Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre
os olhos do cego e lhe disse: ‘Vai lavar-te na piscina de Siloé - que quer dizer ‘Enviado ’ - . o cego foi, lavou-se e
voltou vendo. Os vizinhos, então, e os eu estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam:
‘Não é esse que ficava sentado a mendigar?’. Perguntaram-lhe então: ‘Como se abriram os seus olhos?’
Respondeu: ‘O homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos meus olhos e disse: ‘Vai a Siloé e lava-te’. Fui,
lavei e recobrei as vistas.’ Os fariseus perguntaram-lhe novamente como havia recobrado a vista. Respondeulhes: ‘Ele aplicou-me lama nos olhos, lavei-me e vejo... Se esse homem não veio de Deus, nada poderia fazer’. ”
(Jo 9:1-34).

A situação constrangedora a que foi submetido o cego de nascença, colocado frente aos fariseus que
procuravam, a todo custo, distorcer a verdade personificada em Jesus e patenteada em suas curas, serve como
exemplo de simplicidade ante as dificuldades e impedimentos colocados por aqueles que queriam, a todo
custo, comprometer Jesus e sua obra.
A pergunta dos discípulos sobre quem pecara, o cego ou os seus pais, indica a intuição de uma existência
anterior, pois de outra maneira ela não teria sentido, pois o pecado que seria a causa de uma enfermidade de
nascença deveria ter sido cometido antes do nascimento, logo, em uma existência anterior. Jesus lhes revelou
que o homem era cego não porque tinha pecado. Se não era uma expiação do passado, era uma provação que
serviria ao seu progresso, porque Deus é justo, não poderia lhe impor um sofrimento sem compensação.
Quanto ao meio empregado para curá-lo, é evidente que a fórmula saliva-terra fora um veiculo de energia
curativa empregada por Jesus, porque a lama feita não podia ter virtude alguma senão pela ação do fluido
curador do qual ela estava impregnada (GE, cap. XV item 25).
O servo do centurião de Cafarnaum
“Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: ‘Senhor o meu criado esta
deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhes disse: ‘Eu irei curá-lo.” Mas o centurião
respondeu-lhe: ‘Senhor: não sou digno de receber-te sob o meu teto, basta que digas uma palavra e o meu
criado ficara são.’ Com efeito, também estou debaixo de ordens, tenho soldado sob meu comando, e quando
digo a um ‘Vai’, ele vai e a outro ‘vem’, ele vem. E quando digo ao meu servo ‘Faze isso!’ ele faz. Ouvindo isso,
Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: ‘Em verdade vos digo, que em Israel não achei ninguém que
tivesse tal fé.’ Em seguida, disse ao centurião: ‘Vai! Como creste, assim te seja feito! 'Naquela mesma hora o
criado ficou são.” (Mt8:5-13).
Vemos aqui um grande exemplo da potência curadora de Jesus que mesmo a distancia pode exercê-la em
função da fé sincera demonstrada pelo centurião. É de se admirar também a frase: “Eu irei curá-lo”. Qual é o
médico que, sem ver o doente, sem perscrutar, sem examinar, pode dizer categoricamente a qualquer que o
chama para socorrer um sofredor: “Eu irei curá-lo”?
“Eis porque sempre afirmamos que Jesus foi o maior de todos os médicos e quer ninguém foi, nem é tão sábio
quanto ele. A sua ação no mundo foi verdadeiramente estupenda, extraordinária, maravilhosa. Só ele era
capaz de fazer o que fez; sé ele é capaz ainda hoje de fazer o que de fato nós precisamos; e o fará se, com o
centurião, soubermos implorar-lhe assistência.” (Parábolas e Ensinos de Jesus, cap. “Jesus e o centurião”).
Outras curas operadas por Jesus
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Na obra “A Gênese”, cap. XV item 26, Kardec cita que Jesus ia por toda Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as fraquezas e todas as moléstias entre o povo. Traziam-lhe
os doentes e afligidos por males diversos, os possessos, lunáticos, paralíticos... e acompanhava-o grande
multidão.
Diz Kardec que de todos os fatos que atestam o poder de Jesus, os mais numerosos são as curas. “...Ele queria
provar por esse meio que o verdadeiro poder é o que faz o bem...” (GE, cap. XV, item 27), que aliviando sofrimento,
fazia prosélitos pelo coração, fazendo-se entendido e amado.
Façamos a nossa parte
A doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. É a filtragem, no corpo, dos
efeitos prejudiciais dos desequilíbrios espirituais. Funciona, também, como processo que induz a reflexão e
disciplina das atitudes. Enquanto não produziu seus efeitos benéficos, não deve ser suprimida.
De todos os enfermos que o procuravam, Jesus curou somente aqueles em quem os efeitos purificadores da
enfermidade já haviam atingido seu objetivo reequilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições para
receberem esse auxilio no corpo físico.
“Curai os enfermos”, mandou ele aos seus discípulos, mas completou: “anunciai-lhes: o Reino de Deus está
próximo de vós.” (Lc 10:9). Não queria que apenas curassem corpos, mas que orientassem os enfermos para o
entendimento e cumprimento das leis de Deus, porque a verdadeira cura é a do espírito e esta não se da
apenas pela supressão dos sintomas da doença física, a qual é tão somente uma conseqüência.
Para evitar as enfermidades, cuidemos não só do corpo, mas do espírito, cultivando bons pensamentos e
sentimentos, praticando o bem e não o mal. Ao sermos curados, agradeçamos. “Mas, se apesar de nossos
esforços, não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignado os nossos males
passageiros.” (ESE, cap. XXVIII, V item 77).
Emmanuel, na obra “Seara dos Médiuns”, cap. “Oração e Cura”, orienta que: “lesões e chagas, frustrações e
defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos a farmácia de Deus”.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Como podemos evitar as enfermidades?
Bibliografia
- A Bíblia de Jerusalém.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Armond, Edgard – O Redentor
- Kardec, Allan - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Ed. FEESP.
- Kardec, Allan – A Gênese - Ed. FEESP.
- Schutel, Cairbar – Parábolas e Ensinos de Jesus
- Xavier, Francisco C./ Emmanuel – Seara dos Médiuns

24ª Aula – Desobsessões Realizadas por Jesus
Parte A – Obsessão na Visão Espírita
Para compreendermos os processos da desobsessão, antes de mais nada, é necessário entendermos o que
Kardec considera como sendo um dos piores flagelos da Humanidade: a obsessão. Precisamos considerar
também que o objetivo desse estudo sumario, mais profundamente analisado no Curso de Educação
Mediúnica, faz-se importante nesse momento para que possamos compreender a ação de Jesus junto aos
obsedados apresentados nos Evangelhos.
Em “O Livro dos Médiuns”, segunda parte, cap. XXIII, define-se obsessão como sendo o “domínio que alguns
Espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os Espíritos inferiores que procuram dominam pois
as bons não exercem nenhum constrangimento.” Não somente os médiuns são sujeitos a ela, mas todo aquele
que imprudentemente se deixa influenciar por sentimentos, emoções, paixões, pensamentos e atitudes
negativas ou inferiores.
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No mesmo capitulo, no item 245, encontramos que: “Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do
Espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência
anterior. Freqüentemente é apenas o desejo de fazer o mal, pois como sofre, deseja fazer os outros sofrerem,
sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los (...) agem, às vezes, pelo ódio que lhes
desperta a inveja do bem...”
“Há Espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso
saber...”.
Prosseguindo no cap. XXIII, encontramos que a palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa o
conjunto desses fenômenos cujas modalidades são classificadas por Kardec em:
 Obsessão simples
 Fascinação e
 Subjugação.
Obsessão simples
A obsessão simples verifica-se quando um Espírito inferior em moral “se impõe a um médium, intromete-se
contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros Espíritos e
substitui os que são evocados”.(cap. XXIII, item 238).
Fascinação
No caso da fascinação, as conseqüências são mais graves. Caracteriza-se como uma ilusão projetada
diretamente no psiquismo do médium, paralisando sua capacidade de discernimento, pois “o médium
fascinado não se considera enganado”. O Espírito obsessor atua de forma sutil, inspirando confiança e agindo
sobre o obsedado hipnoticamente, condicionando-o a aceitar teorias e posturas de forma irrefletida e cega.
Mesmo os homens mais instruídos não escapam a este tipo de influência, levando-os a considerar as mais
absurdas das afirmações como verídicas. (cap. XXIII, item 239).
Subjugação
A terceira variedade, a subjugação, é caracterizada por Kardec como o envolvimento psíquico que traz como
conseqüência a total paralisação da vontade da vitima fazendo-a agir malgrado seu livre-arbítrio. Ele apontanos ainda que a subjugação pode ser moral ou corpórea. “No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar
decisões freqüentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas: é
uma espécie de fascinação. No segundo caso, o Espírito age sobre os órgãos materiais, provocando
movimentos involuntários.” (cap. XXIII, item 240).
Possessão
Por uma questão de nomenclatura, melhor explicada em “O Livro dos Médiuns”, item 241, Kardec prefere
inicialmente não utilizar o termo possessão. Na questão 474 de “O Livro dos Espíritos” esclarece que “A
palavra possesso, na sua acepção vulgar supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de
natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um individuo. Mas, como não há
demônios nesse sentido, e como dois Espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também
não há possessos, Segundo as idéias ligadas a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender
senão a dependência absoluta da alma em relação a Espíritos imperfeitos que a subjuguem.”
Anos mais tarde, Kardec se aprofunda no tema e faz uma distinção, conforme citado no livro “A Gênese”,
capitulo XIV item 47, que: “Na obsessão, o Espírito age exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele
identifica com o do encarnado; este último se encontra então enlaçado como numa teia e constrangido a agir
contra sua vontade.
Na possessão, em vez de agir exteriormente, o Espírito livre toma o lugar por assim dizer do Espírito encarnado.
Ele faz domicilio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que pode ocorrer apenas na
morte. A possessão é, portanto, sempre temporária...”.
Vai nesse mesmo sentido ao comentar em “A Obsessão - Origens, Sintomas e Curas” - capitulo “Um caso de
possessão, Mlle. Julie” - que pode haver a possessão, isto é, substituição de um Espírito errante a um
encarnado, porém, de forma parcial. Não significa que ele passou a aceitar, integralmente, esse termo. A
possessão da forma que é considerada por várias religiões, onde o corpo seria “possuído pelo demônio”, seres
de natureza perversa e eternamente voltados ao mal, de fato não existe. O Espírito sempre permanecerá
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ligado ao seu corpo mesmo nas mais acirradas investidas. São casos de subjugação em seu mais alto grau. As
diversas citações nos Evangelhos sobre possessão devem ser compreendidas a luz dessa explicação.
Expulsão de demônios, existe?
Uma outra questão importante a ser esclarecida refere-se à expulsão de demônios citada nos Evangelhos.
Vemos na questão 480 do Livro dos Espíritos que “Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um
mau Espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída ele será verdadeiramente
expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado direis também que expulsastes o
demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, Segundo o sentido que se der as palavras. As maiores
verdades podem parecer absurdas, quando não se olha sendo para a forma e quando se toma a alegoria pela
realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral.”
Complementando a explicação, em “obras P6stumas”, Kardec defende que “O exorcismo consiste em
cerimônias e fórmulas de que zombam os maus Espíritos que, entretanto, cedem à autoridade moral que se
lhes impõe. Eles vêem que os querem dominar por meios impotentes, que pensam intimidá-los por um vão
aparato e, então, se empenham em mostrarem-se mais fortes e para isso redobram de esforços. Sao quais
cavalos espantadiços que dão em terra com o cavaleiro inábil e que obedecem quando topam com um que os
governa. Ora, aqui, quem realmente manda é o homem de coração mais puro, porque é a ele que os bons
Espíritos de preferência atendem.”
O Remédio ou meios de combatê-la
Vemos assim que em qualquer caso de obsessão o remédio não reside em fórmulas milagrosas. Como estamos
falando de um problema de mente a mente, a obsessão é uma questão de atitudes mutuamente assumidas,
tanto do obsessor como do obsedado. Dai o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não
se contamine pelo mal e acabemos por abrir as portas a essa terrível doença moral tão presente na
Humanidade.
Assim, cabe a cada um procurar substituir os vícios por virtudes num programa intenso e constante de reforma
interior. Práticas como o Evangelho no Lar, preces ao deitar e ao acordar, procurar manter-se sempre ligado
com o Alto e encarando a todos como irmãos queridos, são pequenos exemplos que nos mantém sintonizados
com as esferas superiores e longe do assédio de obsessores.
O Possesso de Cafarnaum
Na Judéia, o numero de obsedados era muito grande e Jesus teve oportunidade de curar a muitos. Há vários
casos relatados nos Evangelhos. Não se tratavam de milagres, mas sim do resultado da grande ascendência
moral que Ele tinha sobre qualquer criatura. Vemos isto exemplificado na passagem de Lucas 4:31-37 – O
possesso de Cafarnaum, transcrita abaixo.
“Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu
ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um Espírito
de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: ‘Ah! Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para
arruinar-nos? Sei quem tu és: o Santo de Deus.’ Mas Jesus o conjurou severamente: ‘Cala-te, e sai dele!’ E o
demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos, e
falavam entre si: ‘Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem!’
E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza.”
Naquele tempo, os fariseus entendiam que os obsedados eram possuídos pelo demônio e como também não
aceitavam o poder moral superior de Jesus, argumentavam que “É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa
os demônios” (Mt 9:34 e 12:24). Vemos ainda este mesmo raciocínio de muitos teólogos e religiosos de outras
religiões contra a Doutrina Espírita. Em resposta àquele argumento, Jesus questionava: “Ora, se Satanás
expulsa a Satanás, esta dividido contra si mesmo. Como, então, poderá subsistir ser reinado?"
Os Possessos Gadarenos
Outro exemplo é o famoso caso dos Possessos Gadarenos (refere-se à Gadara, uma das cidades da Decápole)
também atiça a imaginação, e a falta de conhecimento categoriza nas galerias do “milagre”.
“Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dos
túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: ‘Que
queres de nos, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?’ Ora, a certa distância deles,
havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploram, dizendo: ‘Se nos expulsa, manda-nos
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para a manada de porcos’. Jesus lhes disse: Ide'. Eles, saindo, foram para os porcos e logo toda a manada se
precipitou no mal; do alto de um precipício, e pereceu nas águas.”
Em “A Gênese”, capitulo XV, item 34, Kardec aponta que: “O fato de maus Espíritos enviados aos corpos de
porcos é contrário a toda probabilidade.” Contesta inclusive a presença de um rebanho tão numeroso num
país em que tinham horror a esse animal e não o utilizavam para alimentação. Kardec esclarece que um
Espírito mal não deixa de ser um Espírito humano mesmo que continue a praticar o mal apos a sua morte, mas
é contra a lei da natureza que ele possa animar o corpo de um animal. “Portanto, é preciso ver nisso uma
destas amplificações comuns aos tempos de ignorâncias e de superstições, ou talvez uma alegoria para
caracterizar as inclinações imundas de certos Espíritos”.
Certamente sempre poderemos contar com a assistência espiritual. A intercessão do Plano Espiritual é sempre
dada a todos que os chamarem ao auxilio com pureza de coração e fé verdadeira. No entanto, cabe a nos o
principal papel. Quanto mais elevados moralmente estivermos, mais condições teremos de lidar com as
adversidades que nos surgem no caminho. Não há Dúvidas que os processos obsessivos estão presentes ao
nosso redor. Entretanto, conforme cita Kardec A Obsessão - Origem, Sintomas e Curas - capitulo V - “Os
Estudos sobre os Possessos de Morzine”, “Os maus Espíritos só se dirigem a aqueles a quem sabem poder
dominar e não a aqueles a quem a superioridade moral - não dizemos intelectual - encouraça contra os
ataques.” Por tudo isso, Jesus propõe tão seriamente o “orai e vigiai” constantemente.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Os Espíritos interferem no mundo corpóreo a todo momento. Já dizia Kardec que a obsessão é um dos piores fragelhos da
humanidade. Como combatê-la.

Parte B – Desobsessões e Curas
O Espiritismo nos ensina que as obsessões são muito freqüentes e se apresentam sob aspectos variados,
trazendo como conseqüência distúrbios de ordem física, desarticuladores da estrutura perispiritual do
obsedado, proporcionais a gravidade do comprometimento.
Martins Peralva, na obra “Estudando a Mediunidade”, auxilia-nos a compreender o processo, comentando que
o encarnado faculta o acesso do Espírito ao seu psiquismo. A infiltração se da lentamente, realizando um
trabalho subterrâneo de hipnose mental. Sem se dar conta, a penetração vai se fazendo tão profunda que o
afastamento se torna muito difícil. “No princípio são simplesmente atitudes excêntricas, o fanatismo e a
singularidade. Depois a ação magnética se estendera até os centros nervosos, e o domínio psíquico e corporal
se acentua de tal modo que a pessoa não dispõe mais da vontade para comandar a própria vida.” Não são
poucos os casos de se chegar a um completo comprometimento do estado físico do encarnado.
Obsessão e loucura
Neste mesmo sentido, vemos no capitulo XIV de A Gênese que “...a obsessão é sempre o resultado de uma
imperfeição moral que dá ocasião a preponderância de um mau Espírito. A uma causa física opõe-se uma força
física; a uma causa moral, é necessário opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o
corpo; para garantir-se contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. (...)
Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que
neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E desse fluido que é necessário desembaraçá-lo... é
necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor.
Isto é a ação mecânica, mas que nem sempre basta; é necessário também, e sobretudo, agir sobre o ser
inteligente ao qual é necessário possuir o direito de falar com autoridade, e essa autoridade, não é dada senão
à superioridade moral; quanto maior esta for tanto maior aquela será. ”
Há casos mais graves onde a subjugação num grau mais elevado pode ter como conseqüência a loucura. E o
que vemos disposto em “O Livro dos Médiuns”, no item 254, questão 6: “Sim, há uma espécie de loucura cuja
causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados
como loucos ha muitos que são apenas subjugados. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os
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tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o Espiritismo,
saberão fazer essa distinção e curarão maior número de doentes do que o fazem com as duchas.”
Em “A Gênese”, capitulo XV item 33, vemos que: “As libertações de possessos figuram, com as curas, entre os
atos mais numerosos de Jesus (...) É provável que naquela época, como acontece ainda em nossos dias,
atribuísse à influência dos demônios todas as doenças cuja causa era desconhecida, principalmente o mutismo,
a epilepsia e a catalepsia. Mas outros fatos há em que a ação dos maus Espíritos não é duvidosa...” Kardec cita
ainda que a prova da participação de uma inteligência oculta são as numerosas curas obtidas em alguns
Centros Espíritas, unicamente pela evocação e moralização dos Espíritos obsessores.
Os processos obsessivos, assim como as doenças e outros males que afligem a humanidade, fazem parte das
aflições e das misérias inerentes aos mundos de provas e expiações, onde nossas imperfeições impelem-nos a
viver. Espíritos que, quando encamados, eram vingativos, muitas vezes, quando desencarnados, tomam-se
obsessores ainda mais perigosos, eis que agem sem ser vistos. Não há como afastá-los pela força. O único
meio é a moralização do obsedado e o esclarecimento dos Espíritos inferiores, fazendo-os renunciar
voluntariamente ao mal.
Em síntese, o tratamento da obsessão consiste numa tríplice ação:
“a ação fluídica, que liberta o perispírito do doente da pressão do Espírito malévolo; o ascendente exercido
sobre este último pela autoridade que sobre ele se dá a superioridade moral e a influência moralizadora dos
conselhos que se lhes dá.” (A Obsessão - Origens, Sintomas e Curas).
A primeira é acessória das outras duas, pois se momentaneamente se afasta o obsessor nada o impede de
voltar. É fazendo-o renunciar, voluntariamente, a seus maus propósitos, moralizando-o, que se obterá êxito.
Para que este processo de convencimento seja alcançado, requer-se tato, paciência, devotamento e, acima de
tudo, fé sincera. É nesse sentido que a superioridade moral é indispensável à obtenção do respeito do Espírito
malévolo.
No capitulo XV de “A Gênese”, item 33, Kardec comenta que “A imensa superioridade do Cristo Lhe dava tal
autoridade sobre os Espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que bastava recomendar-lhes se
retirarem, para que eles não pudessem resistir a essa exigência”. A passagem de Mateus 17:14-21 - O jovem
lunático, ilustra bem esse fato, conforme transcrito a seguir.
O jovem lunático
“Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que, de joelhos, lhe pedia: ‘Senhor tem
compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na
água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo’. Ao que Jesus replicou‘ O geração
incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. ’Jesus o conjurou
severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos,
procurando Jesus a sós, disseram: ‘Por que razão não pudemos expulsa-lo?’ Jesus respondeu-lhes: ‘Por causa
da fraqueza da vossa fé,. pois em verdade vos digo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta
montanha: Transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível’.”
O Mestre, certamente, não podia interferir nas Leis que determinam a cada Ser que faça a sua colheita,
conforme tenha sido sua própria semeadura, ou que a cada criatura será dado receber o que ela própria
semeou. Ações como a exercida no caso da Mulher Curvada (Lc 13: 10-17), transcrita a seguir foram muitas.

A mulher curvada
“Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas aos sábados. E eis que se encontrava lá, uma mulher possuída
havia dezoito anos por um espírito que a tornava enferma; estava inteiramente recurva, e não podia de modo
algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse.' 'Mulher estás livre de tua doença’, e lhe impôs as mão.
No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava Deus.”
“O chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Jesus ter feito uma cura no sábado e, tomando a palavra,
disse a multidão: ‘Ha seis dias nos quais se deve trabalhar; portando, vinde nesses dias para serdes curados, e
não no dia de sábado! ’O Senhor; porém, replicou: ‘Hipócritas! Cada um de vos, no sábado, não solta seu boi
ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão que Satanás prendeu há dezoito anos,

FEESP - CURSO DE APRENDIZES DO EVANGELHO – 1º. ANO

não convinha soltá-la no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados,
enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que ele realizava.”
Eliminada a causa o efeito desaparece. Por isso Jesus sempre recomendava após suas curas: “A tua fé te curou;
vai e não peques mais”. Daí a necessidade de se trabalhar para a própria melhoria. Conforme citado na
resposta a questão 479 do Livro dos Espíritos: “A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas, sabei
que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem, e não
aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça, de seu lado, o que for necessário para
destruir em si mesmo a causa que atrai os maus Espíritos.”
Seguir os ensinamentos de Jesus em plenitude! Esta é a única maneira de se evitar a obsessão. Vivenciando os
preceitos contidos nos Evangelhos, verdadeiro manual de normas de conduta, colocando- os em prática no
dia-a-dia, conquista-se assim a tão almejada reforma interior.
QUESTÃO REFLEXIVA:
Reflita e comente: O Evangelho é o maior medicamento para os processos de obsessão.
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