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Olhar cósmico

Olhar o mundo à nossa volta não se limita a visualizar os 
contornos, as cores, as formas. 

Olhar vai muito além. 

Também compreende perceber-se, sentir a própria alma, 
mesclar sentimentos, imagens, sons, trazendo para si as 
emoções que o amalgamar proporciona e oportunizar a 
nosso Ser o transformar-se, a partir da experiência vivida. 

Nós percebemos o mundo não só com os olhos, também com 

os ouvidos, através do olfato, pela sensibilidade, sentimentos, 

emoções, com o tato, pelos nossos condicionamentos, 

memórias, conceitos, conhecimentos. 

Compreender o que está nos Evangelhos passa pelo olhar sob 

várias fontes de percepção. Quanto mais conhecimento, 

memórias, sentimentos, melhor e mais aguçado torna-se nosso 

olhar para alcançar os significados dos acontecimentos em 

maior amplitude e profundidade. 
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Obreiros do Senhor 

Somos trabalhadores de todas as horas e neste 
momento de nossas vidas estamos mais conscientes, 
mais maduros espiritualmente. Já passamos por várias 
fases do processo de evolução e estamos cada vez mais 
perto da meta esperada para nós, espíritos em evolução. 

 



8 
 

Ao longo de nossas vidas, muitas vezes ouvimos sobre os 
ensinamentos do grande Mestre e médico de almas  – Jesus. 

Lemos os textos evangélicos, assistimos a palestras, participamos 
de estudos. Chegamos mesmo a refletir e oferecer opiniões a respeito da 
sua jornada terrena. 

No entanto, ainda estamos jornadeando, pelos caminhos 
terrestres, inseguros, cheios de dúvidas e indagações. Cercamo-nos dos 
aspectos teóricos, expressamo-nos de forma intelectualizada sem, 
contudo, falarmos com o coração. 

Nossas ações muitas vezes são tão somente a expressão 
exteriorizada de um conhecimento vazio de convicção, sem emoções 
verdadeiras que dariam ao nosso discurso uma expressão de 
confiabilidade, de convicção. Não somos convincentes na verdade, pois 
não há ainda internalização dos ensinamentos, somente as informações 
contidas nos evangelhos. Em muitos momentos somos só oradores, mas 
não somos divulgadores de fé na essência dos ensinamentos. 

Precisamos refletir sobre o que representa ser Obreiros do 
Senhor. 

O significado da palavra obreiro é: trabalhador, aquele que realiza 
uma obra, que transforma. 

Será que temos sido obreiros ou simplesmente executores de 
tarefas? 

Para sermos transformadores precisamos estar impregnados de 
confiança e boa vontade no que queremos realizar. Executarmos tarefas 
além do que se espera de nós. 

Pensando no ser trabalhador na seara do Mestre, mais ainda se 
espera de nós na condução das nossas ações como cristãos 
verdadeiros, impregnados do sentimento de caridade, do amor em ação, 
do anseio de ser um transformador, um mobilizador do bem. 

Na parábola do senhor da vinha, Jesus falou sobre vários grupos 
de trabalhadores convidados ao trabalho ao longo de várias horas do 
dia. Todos foram contratados pelo dono da vinha com a promessa de 
salários iguais, independente do horário da contratação e início do 
serviço no campo. 
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No entanto, ao final do dia, ao receberem o pagamento, houve 
questionamento daqueles que começaram suas tarefas na primeira hora 
do dia, sentindo-se injustiçados por terem trabalhado por mais horas do 
que aqueles que só foram contratados na última hora. 

Há muitas interpretações a respeito desta parábola. Observo por 
vezes que as interpretações se detêm tão somente no aspecto material 
do pagamento pelo serviço prestado. Justifica-se, por exemplo que os 
que trabalharam apenas a partir da última hora teriam oferecido um 
serviço de melhor qualidade e, por isso, teriam merecido um pagamento 
de igual valor. Teriam sido mais eficientes. Há mesmo aqueles que 
dizem que o trabalho daqueles da primeira hora foi desperdiçado em 
alguns momentos, por isso precisaram trabalhar mais para merecerem o 
mesmo salário dos outros. 

Trago uma reflexão tendo como referência texto do Evangelho 
Segundo o Espiritismo (1), de uma forma bem expressiva, mas por vezes 
não muito externada ao se interpretar a parábola. Precisamos acolher o 
significado de salário não pelo seu aspecto material, mas sim, e 
principalmente, pelo aspecto espiritual. 

Substituindo o termo salário por recompensa, teremos uma visão 
melhor da mensagem que Jesus veio nos oferecer com esta história – a 
recompensa é a nossa vitória sobre nossos vícios, nossas ambições, 
nossos afazeres inúteis; é alcançarmos a nossa reforma íntima com a 
transformação moral e espiritual; é verdadeiramente assimilar e 
internalizar os ensinamentos do Mestre no nosso íntimo; é promover o 
encontro com a grande luz que brilha por nós e em nós, sem que a 
percebamos na maior parte do tempo em nossas vidas. 

O salário é o encontro com o reino de Deus em nós. Independente 
do tempo que abracemos a essência dos ensinamentos do Mestre, como 
mola propulsora de nossa jornada terrena, a recompensa é a mesma 
para todos nós – encontrarmo-nos todos no Mundo Celestial em algum 
momento na eternidade. 

Este momento será diferente para cada um, pois depende 
unicamente de como promovemos nossa jornada de evolução. Quanto 
mais e melhor nos dedicarmos ao trabalho na seara do senhor, mais 
célere será a nossa ascensão. 

Também podemos acrescentar a esta reflexão que todos nós já 
estivemos trabalhando por algumas encarnações. Certamente já 
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prestamos serviço na “vinha” por várias vezes ao longo de nossas várias 
existências. 

Somos trabalhadores de todas as horas e neste momento de 
nossas vidas estamos mais conscientes, mais maduros espiritualmente. 
Já passamos por várias fases do processo de evolução e estamos cada 
vez mais perto da meta esperada para nós, espíritos em evolução. 

Alcançaremos o momento da recompensa sim, depois de 
completarmos o nosso trabalho na “vinha”, seja em que momento for o 
atingimento da nossa meta, mas conscientes de termos trabalhado, 
todos, desde a primeira hora até o último momento, podendo este ser 
diferente para cada um de nós. 

Poderemos neste dia dizer como o apóstolo Paulo na sua 
segunda carta a Timóteo 4:6-8:  

“Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o 
tempo da minha partida está próximo. 

Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 

Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, 
mas também a todos os que amarem a sua vinda.” 

 

(1) (...) “Estes, que por último vieram, foram anunciados e 
preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a 
mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos 
chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus 
predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e 
porque coletivos são os trabalhos humanos: Deus abençoa a 
solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje, ou 
reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram 
outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um 
discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se 
encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais 
adiantados, trabalhando, não já na base e sim na cumeeira do 
edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. 

O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação 
espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o 
Espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas 
sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem, o 
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pensamento dos que o precederam. Entra de novo na lida, 
amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, 
trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem 
abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram: 
adoram.” (Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XX, item 3, 
texto de Henri Heine) 

 

A caminho da luz 

Jesus, o Ser Crístico encarnado, teve como missão trazer-nos 
ensinamentos, fórmulas de vida, a esperança, ensinamentos sobre a 
caridade, a fraternidade, a compaixão, o amor. 

Ao longo das nossas experiências, apesar de conhecer os ensinamentos 
e tentar exercer esse aprendizado, não conseguimos ainda agir como 
seres esclarecidos e amorosos e nos percebemos frágeis. 

Em certo momento, encontramos no Mestre o nosso Consolador. É 
quando devemos nos conscientizar de que Deus nos oferece 
oportunidades de reencontrar o nosso caminho de luz, tantas vezes 
quantas sejam necessárias para que alcancemos a perfeição que o Pai 
espera de nós. 

O Cristo é Consolador, pois ele nos proporciona a oportunidade de nos 
conscientizarmos de ser possível alcançar mundos evoluídos em algum 
momento, pois o amor vence todas as barreiras, bastando que 
verdadeiramente nos empenhemos em seguir e exercitar os 
ensinamentos do Mestre em nossas vidas. 
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Porta estreita – como trilhar o caminho 

Ao escolher um caminhar religioso, independente de 
qual seja, precisamos ter convicção de que este caminho 
representa a nossa escolha de fé. Se assim não for, não 
nos será útil, pois não terá ressonância em nosso 
coração. 
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A reflexão deste momento refere-se a uma passagem contida nos 
Evangelhos de Mateus e Lucas: 

- “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o 
caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por 
ela;” (Mateus 7:13) 

- “Porfiai por entrar pela porta estreita; porque eu vos digo que 
muitos procurarão entrar, e não poderão.” (Lucas 13:24) 

O que seria a porta estreita?  

Fazendo o estudo sobre este tema, eu me lembrei de um quadro 
que conheci na minha infância em que se podia ver duas portas - uma 
bem estreita e uma bem larga.  

A porta larga levaria aos prazeres extravagantes da vida. 

A partir da porta estreita, que é por onde trilharíamos em direção 
ao céu, simbolicamente no quadro, as pessoas estão sérias, 
compenetradas, cabisbaixas. Além da porta ser estreita, o caminho 
também se mostrava estreito.  

Esta porta que leva ao caminho estreito é como a passagem para 
uma experiência de tristeza, de solidão, de dificuldades. No entanto, se 
refletirmos bem sobre o tema, podemos observar que as dificuldades, a 
tristeza, o levar ao estado de compenetração se deve ao nosso estágio 
evolutivo, às nossas fragilidades. Ainda sentimos dificuldades para trilhar 
por este caminho. 

Esta porta estreita representa o caminho por onde devemos trilhar 
se quisermos seguir os ensinamentos do Mestre em nossas vidas. 

A porta estreita está em posição oposta à outra onde visualizamos 
mil luzes, lantejoulas, brilhos, Ela se abre para um caminhar de, 
basicamente, ambição, futilidades, apegos, luxúria. Pela porta larga não 
encontramos o que nos é essencial para a vida. 

O essencial para o nosso caminhar é estarmos impregnados do 
amor de Deus.  Para tanto, precisamos estar mais introspectivos, 
pensando mais nos ensinamentos maiores, em que devemos pautar 
nossas vidas.  
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É um caminho difícil para muitos de nós, porque precisamos 
desapegarmo-nos das coisas terrenas. Não é não ter um bom trabalho, 
uma boa condição financeira, um bom emprego, uma boa casa. 
Certamente não é isso. É não termos apego a coisas materiais. 

No Evangelho podemos encontrar referência a estas questões. 
Não é problema termos a oportunidade de vivenciarmos a experiência da 
riqueza, ou de uma boa condição financeira. O importante é o que 
fazemos com os bens a nós proporcionados nesta experiência terrena. 
Precisamos sim é fazer, com o que temos, algo útil, produtivo, para nós e 
para as outras pessoas, nossos companheiros de jornada. 

Uma boa condição financeira, ou algum tipo de riqueza, sejam 
bens materiais ou qualquer outra coisa de valor – até mesmo o 
conhecimento, a capacidade intelectual -, é proporcionada a nós como 
oportunidade para a prática do bem, transformá-la em algo útil. É como 
nos diz Jesus na parábola dos talentos, que nos são oferecidos não para 
que os guardemos, mantendo-os de forma ociosa, não produtiva. É para 
que possamos fazê-los produzir frutos, multiplicá-los.  

Diz-nos Emmanuel, no texto Diferença, no livro Fonte Viva:  

“Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias 
para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução 
desejada. 

Adorar o Senhor, esperar e crer n’Ele são atitudes características 
de toda a gente. 

O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará 
impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-
lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aper-
feiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor e sim a 
diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome” 

É sobre isto que estamos tentando refletir neste momento. 

Vivenciar a experiência cristã não é só buscarmos frequentar 
reuniões de estudos, assistirmos a palestras ou cultos religiosos, ler o 
Evangelho, ler obras que nos ofereçam o conhecimento sobre os 
ensinamentos de Jesus e a prática do bem e os fundamentos cristãos. 
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O buscarmos a vivência cristã exige de nós não só o estudo, o 
aprendizado, como também, e principalmente, o agir. A ação se baseia 
no fazer com que este estudo, os ensinamentos que conseguimos 
amealhar, produza frutos. Partilhar com nossos companheiros de 
jornada, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer a 
beleza desses ensinamentos, a luz que Jesus nos trouxe. 

Jesus certa vez disse (Mateus 5:14 a 16):  

“Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; nem os que acendem uma candeia a 
colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a 
todos que estão na casa. 

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está 
nos céus.” 

Refletindo sobre esta passagem podemos perguntar: o que é fazer 
brilhar a nossa luz? 

Todos nós temos esta luz dentro de nós, sem exceção, mas ainda 
não aprendemos a fazer com que ela brilhe. Ainda se mostra como uma 
pequena vela, com a chama ainda baloiçando, e precisamos fazer com 
que esta vela se firme e fique vigorosa. Não só que brilhe dentro de nós, 
também brilhe ao nosso redor. Para que outros também tenham a 
oportunidade de perceber, conhecer e compreender esta luz que eles 
também têm, mas que ainda não aprenderam a fazê-la brilhar. 

Como nós podemos fazer brilhar esta luz? 

É através da ação a partir dos ensinamentos do Mestre.  

Jesus veio trazer para nós, de uma forma prática, o como 
devemos proceder, porque ele agiu da forma como quer que 
procedamos. Ele não só falou. Foi tão intensa a sua prática, seu 
exemplo, que ficou marcado na mente daqueles que com ele 
conviveram. 

É sempre bom lembrarmo-nos do quanto devemos ser gratos aos 
evangelistas, aos apóstolos, a Paulo. Por qual razão? Porque foi por eles 
terem escrito e divulgado os ensinamentos do Mestre que nós hoje 
podemos ler, compreender e aprender. Caso eles não tivessem 
compartilhado os acontecimentos e ensinamentos de Jesus não 
teríamos tido a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos do 
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Mestre. Apesar das dificuldades para procederem e manterem estes 
registros, eles se dedicaram a esta tarefa com empenho, dedicação e 
certamente muito carinho. 

É pelo conhecimento e pela conscientização sobre a essência da 
mensagem do Mestre que iremos progredir espiritualmente. 

A nossa fé precisa ser raciocinada. Precisamos ter sempre um 
olhar crítico, saudável, para saber o que este conhecimento representa 
em minha vida. Analisar para que possamos ter convicção da doutrina 
que estamos abraçando.  

Ao escolher um caminhar religioso, independente de qual seja, 
precisamos ter convicção de que este caminho representa a nossa 
escolha de fé. Se assim não for, não nos será útil, pois não terá 
ressonância em nosso coração. 

Para que tenhamos convicção precisamos ler, compreender, 
apreender, conhecer da forma mais profunda que nos for possível, 
perceber o quanto será importante para nós e, a partir de então, 
abraçarmos o caminho com a nossa Alma.  

Só assim teremos disposição, boa vontade e determinação para 
seguir estes ensinamentos. 

É muito importante para nós que tenhamos um caminho a seguir, 
não podemos ficar à deriva. A escolha deste caminho depende de cada 
um de nós. É responsabilidade pessoal e intransferível. Precisamos 
saber escolher. 

Disse Jesus, como está em Mateus 2:14: “Porque muitos são 
chamados, mas poucos são escolhidos.”  

Certa vez, em palestra proferida em 2008, comentei que ousava 
reescrever esta frase dizendo: “Todos somos chamados, mas poucos se 
permitem ser escolhidos.” 

A escolha é nossa. Deus não chama apenas um ou outro. Deus 
chama a todos nós, independe de religião, de raça, de cor, de sexo. 
Todos somos chamados, indistintamente. Nós é que nos permitimos ser 
escolhidos dependendo das nossas atitudes, das nossas opções, do 
nosso empenho em seguir um determinado caminho de fé e amor e da 
prática que este caminho exige de nós.  

Vamos fazer esta escolha de forma consciente e saber por qual 
porta queremos entrar. 



17 
 

Isso não significa que não possamos ir ao cinema, participar de 
festas, por exemplo, mas sim qual a forma com que vamos ao cinema ou 
participamos das festas. Qual é a atitude que temos diante deste 
caminho? 

Dependendo das escolhas que fizermos temos duas alternativas à 
nossa frente:  

- este caminho poderá ser aberto e largo, mas será muito longo. 
Deveremos passar por muitas experiências, dificuldades, ajustes e 
provas, para conseguirmos alcançar a consciência e a evolução 
necessárias para atingirmos a meta que está determinada para cada um 
de nós – a perfeição a que Jesus se referiu; 

- o caminho poderá ser estreito, mas certamente proporcionará 
muito mais oportunidades para nosso crescimento espiritual e promoverá 
nossa evolução de forma mais célere. 

Possamos nós fazer as escolhas mais acertadas à luz do 
Evangelho do nosso Mestre Jesus. 

Luz interior 

Precisamos nos conscientizar, por certo, de que a grande ventura 
que aguarda a humanidade é saber-se parte da programação da luz 
intensa que progride a cada dia, que evolui em brilho e intensidade. 

Antes singela, como uma vela a mostrar-se frágil e inquieta. Ao 
longo dos tempos adquiriu mais firmeza e vigor. 

Ora prossegue como a buscar mais confiança em si mesma e 
envolve a mim, a você, a toda a humanidade, a cada dia, fortalecendo 
nossa fé e determinação na proposta de ir ao encontro de nossa reforma 
interior e evolução espiritual. 

As relações ainda se mostram sem solidez, mas no imo de cada 
um há um Ser que palpita e soergue a esperança de dias melhores e é 
essa motivação pelo melhor, pela própria evolução, que verdadeiramente 
irá promover o encontro com a grande luz. 

Não nos esqueçamos de que essa luz que começou a brilhar no 
nosso mundo foi oferecida por Jesus, o Cristo, o grande Mestre de Amor. 

Do livro Reflexões da Alma II, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Vigilância, fé e compaixão 

A prática dos ensinamentos em nossas vidas mostrar-se-
á mais fluente a partir do exercício constante e de forma 
disciplinada dos preceitos evangélicos. 

 



19 
 

Começamos por refletir sobre um texto de Mateus que discorre a 
respeito do encontro de Jesus com seus discípulos, em momento que 
antecedeu sua ida a Jerusalém: 

“Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, 
interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens 
ser o Filho do homem? 

Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista; outros, 
Elias; outros, Jeremias, ou algum dos profetas. 

Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? 

Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus 
vivo. 

Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque 
não foi carne e sangue que to revelou, mas meu Pai, que está 
nos céus.” (Mateus 16: 13 a 17) 

Mais adiante Jesus revela a eles as experiências pelas quais iria 
passar: 

”Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus 
discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que 
padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, 
e dos escribas, que fosse morto, e que ao terceiro dia 
ressuscitasse. 

E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: 
Tenha Deus compaixão de ti, Senhor; isso de modo nenhum te 
acontecerá.” (Mateus 16: 21 e 22) 

Neste momento Jesus olha para Pedro e lhe diz que ele não mais 
estava falando por revelação do Pai e sim por inspiração de espíritos não 
esclarecidos, como que a tentá-lo, à semelhança de adversários do 
Evangelho que só compreendem as coisas sob o olhar dos homens.  

Simão Pedro pede a Jesus que esclareça a ele por que razão o 
Mestre repreendera-o, ainda sem compreender o que se passava, pois 
em momento anterior Jesus dissera que ele falara inspirado por Deus e, 
em outro momento, dissera que estivera inspirado por adversários do 
Evangelho. 

Jesus então esclarece que ele, Pedro, ainda não compreendera o 
sentido da vigilância. Necessário se faz que observemos, em todas 
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experiências, a oportunidade de iluminação interior, em sua jornada para 
o encontro com o Pai. Vigiar sempre o espírito para manter o equilíbrio e 
a sensatez na condução dos pensamentos, tendo como fundamento os 
ensinamentos, a confiança e a fé. 

Nossas reflexões e conclusões transitam pelos valores elevados, 
bem como pelos valores terrenos com muita facilidade, sendo 
imprescindível que estejamos atentos e vigilantes quanto ao que 
pensamos e dizemos. 

Vale refletir um pouco mais sobre a passagem em que Jesus 
esclarece sobre as experiências pelas quais iria passar quando 
retornassem a Jerusalém, culminando na morte e ressurreição no 
terceiro dia. 

Em determinado momento em que Jesus discorria sobre as dores 
que iria vivenciar, Felipe pergunta:  

- “Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da 
bondade? O sofrimento será, então, o prêmio às vossas obras 
de amor e sacrifício?: (1) 

Jesus responde esclarecendo ser a sua experiência tão somente o 
cumprimento da vontade do Pai que o enviou para a missão de acolher e 
auxiliar os espíritos escravizados pelo sofrimento e pela expiação. 

Houvera o Mestre dito: 

“Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora. 

Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a 
vontade daquele que me enviou. 

E a vontade do que me enviou é esta: Que eu não perca nenhum 
de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último 
dia. 

Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que todo aquele que vê 
o Filho e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 
último dia.” (João 6:37 a 40) 

Ele viera ao mundo para dar legítimo testemunho e este só se faz 
com plena demonstração dos valores íntimos legítimos. 

Exemplifica esclarecendo que não se oferece conforto a um 
náufrago simplesmente dirigindo-lhe uma voz amiga na praia. Para 
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salvá-lo é indispensável mostrar-lhe o caminho que permitirá a ele sair 
da situação, dispondo-se mesmo a atirar-se às ondas, enfrentando 
dificuldades e perigos para resgatá-lo. 

Para auxiliar um amigo devemos ser acolhedores e fraternos, 
avaliando bem as palavras para que não sejamos inoportunos. Devemos 
atenuar-lhe as dores e o peso da jornada. Levarmos a mensagem e o 
conforto espelhados no amor de Jesus. 

Vale lembrarmo-nos da passagem do Evangelho em que Mestre 
nos diz: 

“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 
vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.” (Mateus 
11:29 e 30) 

Esta passagem remete-nos ao tema Compaixão, que podemos 
interpretar assim:  

“Eu estou em você e você está em mim. 

É assim que nos sentimos quando a compaixão vibra em nosso 
Ser. 

Quando sinto uma dor, não sou só eu quem a sente. Sentem 
todos aqueles que estão conectados pela compaixão. 

Quando alguém sofre, sofrem também as pessoas que têm sua 
alma interligada, pois serão uma só pessoa, uma só alma. 

Na realidade, mesmo quando não existe a compaixão no 
coração de alguém, ele sofre, pois somos um só no Universo. 

O que a compaixão proporciona é a consciência desse 
sentimento e nos impulsiona à ação de querer encontrar um 
caminho para reduzir o sofrimento do outro. 

A compaixão é um sentimento que promove uma ação positiva 
em direção ao equilíbrio e à harmonia do Universo.” (2) 

Temos consciência de que não é fácil internalizarmos tantos 
conceitos e fazer deles uma prática constante em nossas vidas. Ainda 
estamos em situação de discorrermos sobre nossas frustrações e 
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fragilidades para nos desculparmos diante do que o Mestre espera de 
nós. 

A prática dos ensinamentos em nossas vidas mostrar-se-á mais 
fluente a partir do exercício constante e de forma disciplinada dos 
preceitos evangélicos. 

 De início, essa prática se dará como um exercício de disciplina e 
determinação, tendo em vista o nível evolutivo em que ainda nos 
encontramos.  

O importante, portanto, é tornar a prática desses ensinamentos um 
caminhar de compaixão, de entendimento, de respeito, de caridade, de 
amor. 

Será o repetir, o corrigir, o observar, retornar ao ponto original de 
eventuais erros, perseverar na prática dos ensinamentos. É a formação 
do hábito na prática das Leis, com consciência e compreensão dos 
desígnios maiores; firmeza de propósitos no caminhar em direção à 
nossa evolução espiritual. 

O exercício constante dessa prática fará com que internalizemos 
os conceitos de tal forma que, a partir de determinado momento, nossas 
ações serão coerentes com os ensinamentos evangélicos de forma 
natural, espontânea. 

Este nível de conscientização do aprendizado passa, 
inevitavelmente, pelo conhecimento de si mesmo. Ao darmo-nos conta 
da essência do Evangelho do Cristo passaremos a nos observar melhor 
– comportamento, valores, conceitos, emoções, sentimentos – e 
identificaremos em que ainda precisamos melhorar para efetivamente 
termos coerência entre o que estamos a aprender e o nosso agir. É a 
efetivação do aprendizado em nossas vidas. 

Diz-nos Kardec na apresentação do Evangelho Segundo o 
Espiritismo: “Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a 
razão, em todas as épocas da Humanidade.” 

A fé verdadeira decorre do conhecimento, como resultado da 
busca pelo aprendizado. 

No que diz respeito ao Evangelho do Cristo, é buscar 
entendimento sobre os ensinamentos trazidos pelo Mestre. “Está escrito 
nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto todo aquele 
que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim.” (João 6:45) 
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Precisamos ser ensinados por Deus, aprender com Jesus, o 
Cristo. 

Para tanto não basta conhecer o Evangelho, é aprender a 
essência dos seus ensinamentos. E não é só deter profundo 
conhecimento das passagens inseridas no Evangelho, é imprescindível 
que façamos desses ensinamentos nossa diretriz de vida. Praticar as 
orientações traçadas por Jesus e exemplificadas em todas as suas 
atitudes. 

Emmanuel alerta-nos sobre as diferentes maneiras de nos 
apresentarmos perante Deus e perante o mundo que nos cerca. Quando 
estamos em prece, colocamo-nos com brandura e entendimento 
buscando a misericórdia do Pai, aguardando tolerância e Amor diante 
das nossas necessidades. No entanto, quando estamos em nossos 
afazeres do dia a dia, ficamos invigilantes nas relações interpessoais, 
nem sempre de forma branda ou fraterna. Diz-nos Emmanuel 
textualmente: 

“Urge, porém, reconhecer que Deus está em toda parte, e, em 
toda parte, é forçoso comportarmo-nos como quem se sabe na 
presença Divina. 

Tanto se encontra o Criador com a criatura na oração quanto na 
ação. (...) 

De que nos valeria apresentar uma fisionomia doce a Deus e um 
coração amargo aos companheiros do cotidiano, se todos eles 
são também filhos de Deus quanto nós?” (3) 

Poderemos então afirmar que conseguimos ser ensinados por 
Deus, através de Jesus, o Cristo. 

(1) Boa Nova, Humberto de Campos, por Chico Xavier 

(2) Livro “Reflexões da Alma II”, Elda Evelina, Bookess Editora 

(3) Livro “Alma e Coração”, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier 
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O encontro de Jesus com a samaritana 

“Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água 
tornará a ter sede; mas aquele que beber da água que 
eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu 
lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a 
vida eterna. 

Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para 
que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la.” (João 
4:10-15) 
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Esta passagem que fala sobre o encontro de Jesus com a 
samaritana só consta do evangelho de João. Assim está registrado no 
capítulo 4: 

(...) “deixou a Judeia, e foi outra vez para a Galileia. 

E era-lhe necessário passar por Samaria. 

Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da 
herdade que Jacó dera a seu filho José; achava-se ali o poço de 
Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do 
poço; era cerca da hora sexta. 

Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me 
de beber.“ (João 4:3-7) 

Jesus, com o simples pedir água para beber à samaritana, 
demonstrava que as barreiras socioculturais deveriam ser desfeitas. 

Certamente, estranha a samaritana que aquele judeu tenha 
dirigido a ela a palavra, considerando-se as diferenças existentes entre 
os judeus e os samaritanos, mais ainda por ser ela uma mulher. 

Disse-lhe então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me 
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? (Porque os 
judeus não se comunicavam com os samaritanos.) (João 4:9) 

Pode-se imaginar  a possibilidade de ter passado na mente da 
samaritana o fato de um judeu precisar dela, para ter acesso à água, 
proporcionar-lhe uma situação de privilégio. 

No entanto, Jesus continua: 

“Respondeu-lhe Jesus: Se tivesses conhecido o dom de Deus e 
quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te 
haveria dado água viva. 

(...) 

Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter 
sede; mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá 
sede; pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte 
de água que jorre para a vida eterna. 

Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não 
mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la.” (João 4:10-15) 
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Podemos reconhecer este encontro como a vitória do Evangelho 
de amor sobre os preconceitos socioculturais. Uma maneira de mostrar à 
samaritana a possibilidade de uma relação fraterna entre os judeus e os 
samaritanos ser possível. 

Também importante refletir que não só a samaritana estaria sendo 
levada a esta reflexão, mas também os discípulos. Eles foram orientados 
por Jesus para entrar na cidade de Sicar para comprar comida. As 
barreiras socioculturais deveriam ser também quebradas para eles e por 
eles, pois teriam que fazer contato com os samaritanos da cidade. 

Jesus estava criando uma oportunidade muito especial para a 
tentativa de renovação dos conceitos e quebra dos preconceitos entre 
aqueles povos.  

O Mestre habilmente proporcionava uma ambientação emocional 
naquela mulher preparando-a para seu despertamento à Boa Nova que 
estava prestes a lhe oferecer.  Importante sentir-se envolvida por uma 
energia especial e estar pronta para uma nova e profunda revelação. 

Há um detalhe a ser considerado também nas relações entre 
judeus e samaritanos. 

Para os judeus, o povo de Samaria era considerado impuro, 
contaminado por considerações históricas de miscigenação com outros 
povos. No caso da mulher, mais ainda seria considerada impura. 

Quando Jesus continua o seu diálogo com a samaritana há um 
novo fator em destaque: 

“Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. 

Respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: 
Disseste bem: Não tenho marido; 

porque cinco maridos tiveste, e o que agora tens não é teu 
marido; isso disseste com verdade.” (João 4:16-18) 

Aqui nesta passagem podemos identificar que a samaritana 
poderia ser considerada impura não tão somente por ser uma 
samaritana, mas também por ter tido mais de um marido. Uma condição 
de severa gravidade tanto para os judeus como também para os próprios 
samaritanos. 

Concluímos que esta mulher não seria bem vista na própria 
sociedade em que estava inserida. 
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Certamente ela teria ido ao poço de Jacó em horário diferente do 
de outras mulheres, pois estas não a aceitariam entre elas. O 
preconceito aqui no caso era ainda mais intenso. Esta samaritana 
deveria viver totalmente à margem da sociedade, tanto com relação aos 
homens como também com relação às mulheres. 

Jesus, com sua sabedoria e amor, identificara naquela mulher um 
ser que estaria pronto para acolher os ensinamentos e ser libertada dos 
preconceitos. Mais do que isso, um Espírito que se transformaria em 
propagador dos ensinamentos do Mestre 

A partir deste momento, a samaritana mudou a sua forma de se 
expressar com relação a Jesus: 

“Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 

Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em 
Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 

Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste 
monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 

Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que 
conhecemos; porque a salvação vem dos judeus. 

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai procura a 
tais que assim o adorem. 

Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade.” (João 4:19-24) 

Um novo conceito sobre o adorar a Deus, não havendo um lugar 
específico para o culto. O que importa é a atitude do coração e da 
mente, e a obediência às leis de Deus. 

Neste momento, a samaritana já estaria em condições de acolher 
mais uma revelação que lhe proporcionaria alavancar o seu processo de 
despertamento para uma verdade maior.  

“Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias (que se chama 
o Cristo); quando ele vier há de nos anunciar todas as coisas. 

Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo.” (João 4:25 e 26) 

Interessante percebermos que durante todo este diálogo os 
discípulos estiveram afastados, cumprindo recomendações do Mestre 
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quanto aos afazeres na cidade de Sicar. Provavelmente se ali 
estivessem, enquanto Jesus procurava com ela conversar, a presença 
deles teria intimidado a mulher a manter com ele o diálogo. O 
afastamento deles, sugerido pelo Mestre, fora providencial. 

“E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam de que 
estivesse falando com uma mulher; todavia nenhum lhe 
perguntou: Que é que procuras? ou: Por que falas com ela?” 
(João 4:27) 

Naquele momento a samaritana iniciou a missão que Jesus lhe 
oferecera sutilmente, a de divulgadora de novos conceitos, verdades 
desconhecidas por aquele povo. 

“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles 
homens: 

Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito; 
será este, porventura, o Cristo? 

Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele.” (João 4:28 a 30) 

Identificamos, através desta passagem do Evangelho de João, 
que as grandes mudanças pelas quais passamos transcorrem pelo 
contato com o Mestre, com suas palavras e ensinamentos. Este contato, 
no entanto, precisa ser intenso, transformador. Precisa tocar fundo a 
nossa alma, sensibilizar intensamente o espírito que somos. 

Faz-se necessário estarmos sensíveis e disponíveis para acolher 
em nós o amor de Jesus e deixar que este sentimento seja o agente da 
nossa renovação espiritual. 

A samaritana estava pronta para este encontro, não obstante não 
tivesse consciência dessa sua condição. Jesus, no entanto, sabia disto e 
foi ao encontro dela em momento bem oportuno para levar suas palavras 
e abrir o seu coração para uma realidade que abriria novos horizontes à 
sua vida. 

O Mestre percebe em cada um de nós uma semente pronta para 
ser despertada a produzir frutos e oferece sua energia para alavancar 
este processo. 

 Muitas vezes somos como a samaritana. Não reconhecemos a 
nossa condição de agentes transformadores, em potencial. Precisamos 
ter o nosso encontro com Jesus e conversarmos com Ele e deixar que 
ele fale ao nosso coração. 
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Não há um só ser que não possa ser um propagador dos 
ensinamentos evangélicos. Basta tão somente permitirmo-nos ser 
tocados pelo amor de Jesus e só o seremos se nos dispusermos a 
acolher as verdades oferecidas pelo Mestre e partilhar, o que acolhemos, 
em favor de outras pessoas que também estejam precisando ser 
despertadas. 

Apesar de na sociedade em que estamos inseridos já haver uma 
abertura para a ação da mulher, em várias áreas do conhecimento e de 
trabalho, muito ainda se percebe o preconceito. E não só com relação à 
mulher. 

Precisamos buscar nesta passagem do Evangelho de João, bem 
como em muitas outras em que Jesus valoriza o trabalho da mulher com 
relação à divulgação da sua mensagem, uma nova luz para o nosso 
olhar e perceber que todos estamos a serviço do Mestre, indistintamente, 
a todo tempo em todos os lugares. 

Por vezes mantemo-nos sem uma ação efetiva, em momentos até 
mesmo indiferentes e inconscientes quanto a isso, mas o Mestre 
aguarda oferecendo-nos oportunidades para o nosso despertar e espera 
que assumamos a nossa missão de multiplicadores dos seus 
ensinamentos. 

Um pouco da história e da cultura dos povos israelitas 

A ruptura entre os judeus e os samaritanos teria ocorrido por volta 
de 500 a.C. (tendo-se como referência o livro de Esdras, V.T.) 

No entanto, o começo da história samaritana propriamente dita 
situar-se-ia no começo da época helenística (323 a.C.), com a 
construção de um templo rival ao de Jerusalém, no monte Gerezim, em 
Siquém (atual Nablus). 

Três são os pontos principais que levaram à ruptura das relações 
entre os judeus e os samaritanos. 

Preconceito político – divisão do Estado, antes unificado pelos 
Reis Davi e Salomão, resultando no reino de Israel, centralizado em 
Samaria, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém. 
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Algo em torno do ano 1000 a.C., os israelitas viviam em terras a 
oeste do rio Jordão, e outros pouco a oeste deste rio. 

Eles eram formados por doze tribos e chamados de as doze 
tribos de Israel. 

Depois da morte do rei Salomão, cerca de 930 a.C., dez das 
tribos, as do norte, separaram-se e formaram o reino de Israel,  
também conhecido como reino da Samaria em razão do nome 
da cidade que fora sua capital no século IX a.C. 

As duas tribos ao sul denominaram-se, então, reino de Judá. 

O reino de Judá instalou-se em Jerusalém. As tribos que 
formaram o reino de Israel instalaram-se em diversos pontos e 
os mais importantes nas extremidades norte e sul do reino – 
Betel e Dan. 

Preconceito racial – originado pela invasão assíria e 
consequente miscigenação entre dominadores, exilados e samaritanos. 

Os judeus ortodoxos consideram os samaritanos como 
descendentes de populações estrangeiras, com uma versão 
adulterada da religião hebraica. Recusam-se a reconhecê-los 
como judeus ou mesmo como descendentes dos antigos 
israelitas.  

Preconceito religioso – diferenças na aceitação dos livros do 
Velho Testamento. Os judeus acolhiam os livros na sua totalidade (39 
livros), bem como a tradição oral (Talmud), e os samaritanos tão só o 
Pentateuco, os livros de Moisés – Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e 
Deuteronômio. Também de grande relevância a construção do templo 
rival o de Jerusalém, por Manassés, no Monte Garizim.  

Os samaritanos aceitam apenas a autoridade do Pentateuco (os 
cinco livros de Moisés, V.T.).  Rejeitam os outros livros da Bíblia 
judaica, assim como a tradição oral (Talmud). Rejeitam a 
importância religiosa de Jerusalém. Consideram-se 
descendentes dos antigos habitantes do então reino de Israel, 
não se reconhecem como judeus.  

Importante ressaltar que, à época em que Jesus encontrou com a 
samaritana, era vergonhoso para um homem conversar com uma mulher 
em público e deveria abster-se de dirigir a palavra até mesmo a sua 
própria esposa, fora do recinto doméstico. Menos provável ainda que um 
judeu conversasse com um samaritano. 
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Considerando-se o preconceito para com a mulher de uma forma 
geral, seria inaceitável que um judeu conversasse com uma samaritana 
e muito menos pedisse a ela que lhe servisse água. 

Um outro ponto importante para analisarmos este encontro de 
Jesus com a samaritana é: por qual razão Jesus teria tomado aquele 
caminho para ir da Judeia até a Galileia? Não era normal que um judeu 
passasse por Samaria, em qualquer circunstância. Eles tinham a própria 
trilha, que ia ao norte da Judeia, a leste do Jordão, entrando na Galileia. 

Não há concordância entre os historiadores quanto a este ponto. 
Levantam-se hipóteses como: usar o caminho como atalho para afastar-
se dos sacerdotes que se sentiam incomodados por Jesus reunir 
multidões à sua volta (evitando um confronto antes do tempo); pelas 
chuvas que transbordavam o rio Jordão, dificultando o caminho 
costumeiramente seguindo pelos judeus que queriam ir até a Galileia. 
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Obreiros atentos 

“Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da 
liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte 
esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-
aventurado em seus feitos." - TIAGO, 1 :25. 
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Este tema é extremamente atual. Vale refletir sobre o texto de 
Emmanuel em o livro “Fonte Viva”, capítulo “Obreiros atentos”: 

“O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o 
Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão 
afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele 
mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. 
Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador 
responderá pela mordomia e que o servo se fará 
responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, 
respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do 
bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento 
das possibilidades que recebeu da Providência Divina, atencioso 
para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que 
se sente encarregado pelos Poderes Superiores da Terra. 

Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do 
Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever 
que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente 
quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar.” 

O que estaria Emmanuel querendo ensinar com suas palavras? 

Todos somos chamados a cumprir o que nos cabe como tarefa. 
Somos todos obreiros, não obstante as diferentes áreas de nossos 
compromissos. Poderemos ser administradores, em posição de mando e 
controle, ou simples operários destinados a cumprimento de tarefas 
básicas. Não importa, estamos todos destinados a realizar algo 
previamente determinado e devemos procurar cumpri-lo da melhor forma 
possível, pois teremos que prestar contas das nossas ações quando 
formos chamados a isso. 

Nossa jornada como espíritos, em processo de aprendizado e 
evolução, exige-nos responsabilidade e dedicação para melhor 
podermos cumprir o que nos compete. Remete Emmanuel à reflexão 
sobre a lei de liberdade e, para este estudo, trazemos algumas reflexões 
oferecidas por desta Lei, contida no Livros dos Espíritos, Cap. XX, 
questões de 825 a 850. 

Vivemos em sociedade e, por isso, dependemos uns dos outros; 
não usufruímos de plena liberdade, pois os direitos referem-se a todos e 
cumpre-nos respeitar. As pessoas que costumam exercer a força e o 
autoritarismo, seja no lar, seja com seus subordinados, têm a noção da 
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lei natural, no entanto, não cumprem os princípios dos direitos 
individuais. 

Quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas 
atitudes que assume e, por isso mesmo, com menos indulgência será 
avaliado pela justiça divina. 

Poder-se-á dizer que ao homem é dado o direito de livre pensar, 
como também afirmar que é responsável pelo que pensa, Deus o avalia 
pelo que pensa, pois Deus sabe todas as coisas. 

A consciência é um pensamento íntimo, pelo que temos, então, a 
liberdade de pensar. Deve ser respeitada e só Deus tem o direito de 
julgar a consciência do homem. A liberdade de consciência é uma das 
características da verdadeira civilização e do progresso. 

Toda crença sincera e que conduz ao bem deve ser respeitada. 
Constranger alguém quando age em desacordo com o nosso modo de 
pensar é atentar contra a sua liberdade de pensar. 

Em sendo livres para pensar, temos também a liberdade de agir.  
O viver em sociedade, no entanto, exige de nós responsabilidade no 
agir. 

Interessante lembrar aqui o que nos diz a parábola dos 
trabalhadores da vinha (Mateus 20:1-16), interpretada no Evangelho 
Segundo o Espiritismo, Cap. XX - Os trabalhadores da última hora -, 
itens 2,3 e 5. 

5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas 
anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos serão 
os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com 
desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de 
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. 
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: "Trabalhemos juntos e 
unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra", porquanto o Senhor lhes dirá: "Vinde 
a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor 
silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que 
daí não viesse dano para a obra!"  

Vê-se nestas duas referências a importância do nosso 
comprometimento com as tarefas que nos foram delegadas, não 
importando seu grau de dificuldade ou de expressão no meio em que 
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estamos inseridos. Todas elas são relevantes e devem ser cumpridas 
com responsabilidade e determinação. 

Mais um registro de suma importância, no texto de Emmanuel 
“Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá 
pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que 
lhe foi conferido.” (1) 

Muitos de nós têm olhar mais para o que se refere ao 
companheiro de jornada levantando críticas e julgamentos. No entanto, 
muito se percebe que poucos se detêm no que se lhe compete cumprir, 
deixando à margem muitas de suas próprias responsabilidades. 

Devemos, como salientado por Emmanuel, deixar a cada um sua 
própria tarefa, confiando que serão responsáveis e cumpridores de seus 
deveres. Se assim não acontecer, a cada um caberá a responsabilização 
dos seus atos, seja pela justiça terrena e certamente o será pela justiça 
divina. 

Quando nos deixamos tomar conta das ações dos nossos 
semelhantes, tomamos do nosso próprio tempo e deixamos de cumprir 
parte do que nos cabe realizar. 

Como disse no início, esta reflexão se faz muito atual. 

Estamos vivenciando um período conturbado, social e 
politicamente. Observamos que muitos querem impor o seu modo de 
pensar, assumindo o papel de julgadores, condenando e impondo-se 
com violência – emocional ou até mesmo física -, mesmo que não 
estejam em condição de competência, sob o ponto de vista policial ou 
jurídico. 

Mobilizações sociais, desacatos, violência verbal, destruição de 
patrimônios individuais e públicos. 

Observamos na mídia turbulência e desarmonia. 

Tudo isso deverá fazer parte do nosso mundo, considerando-se 
que ainda vivemos em um mundo de expiação e provas. 

A grande questão é refletirmos: como estamos lidando com esta 
realidade; que tipo de atitude observamos em nós mesmos? 

Quando buscamos inteirarmo-nos dos acontecimentos, através de 
qualquer meio de comunicação, ou até mesmo em conversa com 
amigos, como agimos, ou reagimos? 
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Conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional ou o perdemos 
e passamos a ter posicionamentos semelhantes àqueles dos quais está 
se falando naquele momento? 

Assumimos posturas de julgamento e condenação, ou tentamos 
alcançar um estado emocional equilibrado para refletir de forma isenta 
sobre os acontecimentos?  

Importante lembrarmos que somos responsáveis pelo que 
pensamos, sentimos, bem como falamos e pela nossa forma de agir. 
Temos liberdade de expressão e de ação, mas iremos prestar conta de 
nossas atitudes. 

Uma outra reflexão que deveremos ter é de que nossos 
pensamentos são agentes realizadores. O que estaria pretendendo ao 
dizer isso? Quando nos envolvemos por energias desarmonizadoras, 
pensamos de forma violenta, falamos agressivamente, estamos vibrando 
em níveis muito densos, fazemos conexão com sintonias de baixo 
padrão espiritual. 

Conhecedores da Lei de ação e reação, podemos inferir que 
receberemos o reflexo do que oferecermos.  Seremos os primeiros a 
serem atingidos por nossas próprias ações. 

Mais do que isto, estaremos emitindo ondas de pensamento em 
direção àqueles que estamos julgando ou condenando e fragilizamo-nos 
a ponto de permitir sermos atingidos na mesma medida em que 
oferecemos o nosso pensar e falar. Contaminamos o ambiente que nos 
cerca com as “toxinas” produzidas pelas nossas atitudes.  

Enfim, estaremos prejudicando a nós mesmos, àqueles a quem 
nos dirigimos em pensamento ou atitudes desarmonizadas, como 
também ao próprio ambiente em que estamos inseridos – família, 
ambiente de trabalho, amigos etc. 

É isto mesmo que estamos buscando? Ou não estamos 
perceptivos a esta realidade? Talvez estejamos agindo de forma 
irrefletida e irresponsável. 

Alguns podem então perguntar: o que fazer? 

É saudável que estejamos atentos e acompanhemos os 
acontecimentos. Estamos inseridos em um mundo ainda vibrando em 
níveis densos. No entanto, isto não quer dizer que devamos vibrar na 
mesma sintonia. 



37 
 

Aguardamos que o Planeta se transforme em um mundo de 
regeneração, mas devemos ter a consciência de que ele irá regenerar-se 
na medida em que nós nos mobilizemos em direção à nossa própria 
regeneração.  

 Diz-nos Paulo em sua carta aos efésios: "Desperta, tu que 
dormes! Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará." (Efésios 
5:14). 

Acrescenta-nos Emmanuel: 

“Há milhares de companheiros nossos que dormem, 
indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o 
glorioso dia de experiência sobre a Terra. (...) 

Percebem vagamente a produção incessante da Natureza, mas 
não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do 
progresso coletivo. (...) 

Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o 
Senhor, em êxtase admirável... 

Isso, no entanto, é insuficiente. (...) 

É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se 
levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim 
de que o Mestre os ilumine.” (2) 

A partir do momento em que despertamos para essa realidade, 
para a necessidade de participarmos do processo de resgate da nossa 
espiritualidade e cumprimento dos compromissos que assumimos no 
plano espiritual, mudamos nossa atitude perante o que ocorre à volta. 
Percebemos a necessidade de ações mais efetivas na busca pela real 
transformação - nossa e do Planeta. 

Citando mais uma vez Emmanuel: 

“Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros 
adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los 
no soerguimento. (...) 

Não basta recomendar. 

Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-
lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, 
identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno 
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integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, 
sem antes ensiná-lo a ler.” (2) 

Queremos viver em um mundo melhor, mais ético, em uma 
sociedade mais justa? Precisamos, em primeiro lugar, buscar isto dentro 
de nós. 

Finalizaremos também com Paulo e Emmanuel: 

“Disse Paulo: - "Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os 
mortos e o Cristo te iluminará." 

E nós repetiremos: - "Acordemos para a vida superior e 
levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos 
ajudará, para que possamos ajudar os outros." (2) 

 

(1) Fonte viva, cap. 8 – Obreiros atentos, Emmanuel, por Chico 
Xavier 

(2) Fonte viva, cap. 66 – Acordar e erguer-se, Emmanuel, por 
Chico Xavier 
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Nossas escolhas 

Somos Espírito em um corpo físico que nos proporciona 
a oportunidade de aprendizado e evolução intelectual e 
espiritual. 

Então, sob esta perspectiva, quais seriam as escolhas 
mais adequadas? 
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A todo momento estamos fazendo escolhas. Inúmeras opções 
ocorrem-nos todos os dias, a todo momento, não obstante muitas vezes 
não tenhamos consciência disso. 

Logo no início do dia podemos decidir por várias situações: 
tomarmos ou não o café da manhã; irmos trabalhar ou simplesmente 
buscar uma atividade lúdica e prazerosa; buscarmos algo novo que seja 
promissor, ou tão somente continuar fazendo as mesmas coisas de 
todos os dias, sem disposição a mudanças etc. 

As escolhas são nossas, mas devemos ter consciência das 
implicações das opções que acolhemos. 

Creio que todos nós queremos ser felizes, mas o que representa 
alcançarmos a felicidade? 

Para alguns o ser feliz é buscar aventuras, realizações de sonhos, 
ter dias alegres, fazer o que gosta etc. 

Em cada uma dessas opções há uma contrapartida: o que 
conseguirei com esta ou aquela escolha; quais as consequências de eu 
imergir em algum de meus sonhos? Caso eu consiga ter um dia alegre 
hoje, isso representa que conseguirei repetir todos os dias, ou buscar 
apenas este sentimento hoje poderá resultar em prováveis dissabores no 
amanhã? Terei condições de só fazer o que gosto, ou terei que 
administrar meus momentos entre o que gosto e o que preciso fazer para 
ter uma vida equilibrada? 

Nossas escolhas têm de estar embasadas na sensatez, no 
equilíbrio emocional. 

Precisamos fazer um plano de vida, escolher nossos objetivos e 
traçar uma dinâmica de ações e escolhas que permitirão o atingimento 
das metas, da forma mais eficaz que nos for possível. 

Nosso tempo é importante, pois não temos muito controle sobre 
ele, sob o ponto de vista da vida como um todo. 

Não estamos aqui falando de sucesso sob o olhar de alcançarmos 
status social, poder aquisitivo, conquistas materiais. Estamos aqui 
abordando o projeto de vida para o Eu Espiritual que somos. 

Somos Espírito em um corpo físico que nos proporciona a 
oportunidade de aprendizado e evolução intelectual e espiritual. 
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Então, sob esta perspectiva, quais seriam as escolhas mais 
adequadas? 

Em o texto Porta Estreita, Emmanuel fala sobre escolhas que 
fazemos, sejam no plano espiritual, sejam no plano físico. Traçamos 
metas, mas nem sempre atingimos os objetivos, resultando em novas 
buscas e novos projetos. (livro Vinha de Luz, por Chico Xavier) 

No plano espiritual, no mais das vezes, quando identificamos erros 
que foram cometidos nas oportunidades da vivência em um corpo, seja 
na experiência imediatamente anterior, seja em outas mais remotas, 
conscientizamo-nos da necessidade em tomar decisões que remetem a 
escolhas para refazermo-nos moralmente e elaborarmos um novo futuro 
mais lúcido e equilibrado. 

Traçamos uma dinâmica de ações que entendemos mais 
adequada ao atingimento das metas, sempre sob a coordenação de 
amigos do plano sutil a orientar-nos de forma a sermos mais 
comprometidos e mais eficazes que nos for possível. 

Elaborado todo o projeto e definidos os objetivos, passa-se a 
programar o retorno à vida física. 

Neste momento estamos engajados a realizar nossa experiência 
física de modo a sermos pessoas melhores; ajustar pendências com 
inúmeras pessoas com as quais temos acertos a fazer; resgatarmo-nos 
moralmente, através do autoconhecimento e reforma interior; enfim, 
buscarmos a nossa evolução espiritual de forma mais efetiva. 

Reiniciamos, então, uma nova experiência em corpo, cheios de 
sonhos e projetos visando nossa evolução. No entanto, somos 
beneficiados com o embaçamento da memória pretérita. 

Normalmente é oferecida a percepção de que este empanamento 
da memória se dá para proteger-nos emocionalmente, pois não 
conseguiríamos lidar com as informações sobre o que fomos ou fizemos. 
É um benefício, um presente para que tenhamos melhores condições de 
seguir de forma mais saudável, sem angústias exacerbadas pelas 
escolhas e ações inadequadas no nosso passado.  

Creio ser interessante trazer neste momento uma reflexão 
oferecida por Joanna de Ângelis (A bênção das reencarnações, por 
Divaldo Franco) a respeito do esquecimento temporário de nossas ações 
por ocasião de uma nova vivência física. 
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Ela oferece-nos um outro olhar sobre esta mesma questão, 
eventualmente não percebido por nós, apesar de a Doutrina oferecê-lo 
em seus postulados: 

“Ninguém transita na Terra sem experienciar o resultado dos seus 
atos anteriores, o que é perfeitamente compreensível. 

Grande número de queixosos afirma que não se lembra do 
momento em que delinquiu, o que lhe serviria de justificativa para 
não resgatar afrontas nem crimes. 

Deus concede o parcial olvido do passado, por compreender que 
as lembranças boas ou más não se restringem apenas ao 
indivíduo, mas ao grupo no qual se movimentou, facultando-
lhe, então, caso recordasse, tomar conhecimento das 
ocorrências que foram praticadas pelos demais da esfera 
fraternal.” (grifo nosso) 

Voltando à reflexão sobre a nova oportunidade de vivência em 
corpo físico. 

Reencarnamos com propósitos sublimes de experimentarmos uma 
nova forma de viver, comprometidos com acertos e reajustes, 
empenhados em fazer as melhores escolhas, até mesmo de expiações 
visando reparações, e seguirmos por caminho de realizações úteis de 
trabalho, fraternidade, caridade, normalmente nominado de “porta 
estreita”. 

Ao longo desta caminhada que se inicia, muitas são as 
alternativas que se nos apresentam, inúmeras escolhas são oferecidas 
ao longo da jornada e impõe-se a nós a necessidade de promovermos 
escolhas. 

Precisamos acautelarmo-nos quanto a isso. Precisamos ser firmes 
nas opções que abraçamos. As oportunidades mais exuberantes e 
convidativas, dependendo dos nossos propósitos, são aquelas não muito 
comprometidas com as escolhas que precisamos acolher. 

As que nos proporcionariam uma jornada mais coerente com o 
projeto elaborado na espiritualidade normalmente exige de nós 
sacrifícios, dedicação, revisão de princípios e adequação de 
comportamentos. Escolhas que eventualmente não são as que 
acolhemos para nosso viver. 
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Normalmente preferimos as que são mais exuberantes ao nosso 
olhar, as mais fáceis de serem executadas, as que nos oferecem mais 
prazer do que oportunidades de luta e realizações, visando objetivos 
salutares e espiritualizados. 

É importante que estejamos atentos, vigilantes. Lembrando as 
palavras de Jesus: “Vigiai e orai.“ (Marcos 14:38) 

Em procedendo a escolhas incoerentes com os compromissos 
assumidos e inadequados ao nosso caminhar espiritual, em determinado 
momento percebemo-nos perdidos por não termos aproveitado bem a 
oportunidade oferecida e escolhida no plano sutil. 

Muitas das vezes este acordar se dá em momentos de muita dor, 
por doenças graves ou incidentes com consequências muitas vezes 
irreparáveis. 

Este despertar se mostra difícil e exacerba a dor já existente, com 
sentimentos de arrependimento e culpa. 

Neste momento queremos fazer mudanças, recuperar o caminho 
original, fazermos a nossa reforma. No entanto, nem sempre será 
possível. Faz-se presente em nosso íntimo o desejo de uma nova 
oportunidade para voltar e recomeçar. 

Percebemos, na maioria das vezes, que é tarde para esta 
retomada de propósitos e sentimo-nos infelizes e decepcionados com 
nossas escolhas. Podemos até traçar um novo caminho para seguir a 
partir daquele momento, mas temos consciência de termos desperdiçado 
muitas oportunidades maravilhosas e abençoadas. 

Como diz Emmanuel: “Mas... é tarde. Rogaram a “porta estreita” e 
receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E 
porque se acomodaram muito bem nas “portas largas”, volvem a integrar 
as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar, de novo, e não 
conseguem.” (livro Vinha de Luz, por Chico Xavier) 

Por certo Emmanuel refere-se a entrar de novo na “porta estreita” 
na mesma experiência física, pois a misericórdia do Pai proporciona a 
nós inúmeras oportunidades, tantas quantas sejam necessárias, para 
que nos despertemos e encontremos o caminho da “porta estreita” e 
consigamos entrar e cumprir a jornada de forma plena e abençoada. 
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Trabalho, confiança, fé, respeito e brandura 

Devemos respeitar o livre pensar e o livre agir.  

Mais do que isso, manter no nosso íntimo a paz, 
independente do que ocorra à nossa volta; ainda que 
outros que estejam próximos não tenham conseguido 
alcançar o estado de graça que a brandura e a 
mansuetude proporcionam ao Espírito, nosso verdadeiro 
Eu. 
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Estudando a passagem do Evangelho de Mateus, a que se 
refere o Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XXV, itens de 9 a 
11, podemos extrair algumas reflexões bem interessantes e importantes 
para nosso estudo. 

Procuraremos focar em duas delas. 

Mateus 10: 1 e de 5 a 10 

Primeiro quanto ao contém os primeiros versículos, que referem-
se a quando Jesus sinaliza para os apóstolos que não deveriam 
preocupar-se com levarem mantimentos, nem moedas, “pois digno é o 
trabalhador do seu alimento”. 

Esta passagem remete-nos ao trabalho, à confiança e à fé. 

Trabalho 

– Jesus ordena-lhes:  

“(...) pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. 

Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, 
expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai.” 

Convida a todos nós, a todo tempo, ao exercício da caridade, do 
compartilhar. Ele espera de nós a realização dessas tarefas que, na 
essência, é o “amar ao próximo como a si mesmo”. 

Para a conquista dos haveres necessários à manutenção das 
nossas vidas, necessário se faz o exercício do esforço, da coragem, da 
determinação, enfim, do trabalho. 

Aprendermos a ser úteis, em todos os momentos ou 
circunstâncias, proporcionar, dentro dos limites e possibilidades de cada 
um, o progresso, viver com dignidade. São expressões do nosso dever 
diante da vida. 

Mesmo quando entendermos ter atingido algum objetivo proposto, 
impende-nos continuar no realizar, pois sempre há algo mais que se 
possa fazer e melhorar as metas alcançadas. 

Confiança 

– Jesus recomenda a eles: 

“Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, em 
vossos cintos; nem de alforje para o caminho, nem de duas 
túnicas, nem de alparcas, nem de bordão; porque digno é o 
trabalhador do seu alimento.” 
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O Mestre proveu-lhes do necessário à realização dessas tarefas: 

“E, chamando a si os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade 
sobre os espíritos imundos, para expulsarem, e para curarem 
toda sorte de doenças e enfermidades.’ 

Jesus oferece a nós o que nos é necessário para o cumprimento 
das nossas tarefas na busca do Reino dos Céus. 

O que seriam as nossas provisões para este trabalho? 

Seus ensinamentos, o mirarmo-nos no Seu exemplo, os quais 
podemos encontrar nas passagens evangélicas, contidas nos livros de 
Mateus, Marcos, Lucas e João. Discípulos que cumpriram suas missões 
ao compartilharem suas vidas com Jesus, tornando-nos possível 
conhecer a vida do Mestre entre nós. 

O que nos dizem os Espíritos quando perguntados por Kardec, em 
o Livro dos Espíritos:  

625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao 
homem, para lhe servir de guia e modelo? 

“Jesus.” 

Sendo Jesus nosso modelo e guia, inspirado por Deus, deveremos 
ter n’Ele plena confiança e seguir suas orientações como máximas para 
o nosso caminhar. Nossas vidas devem estar embasadas na ação, 
porque é nosso dever trabalhar. 

Fé 

A fé é decorrente da confiança, é este sentimento com mais 
expressão e profundidade. 

É a fé que promove em nós a esperança e conduz-nos à caridade, 
por constituir-se do sentimento maior – o Amor. 

A fé é plena quando consequente da razão. Quando nesta 
condição, proporciona brandura como também é realizadora, pois traz 
equilíbrio físico e psíquico, necessário à sustentação da vida humana 
saudável. 

Dizem-nos os Espíritos na questão 941 de o Livro dos Espíritos: 

“Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem 
ele a certeza do  futuro. A esperança fá-lo contar com uma vida 
melhor; e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de 
que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo 
olhar lhe seja de temer.” 
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Em o Evangelho Segundo o Espiritismo encontramos: 

“A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com 
esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a 
esperança na realização das promessas do Senhor? Se não 
tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não 
tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso 
amor?” (ESE Cap. XIX, item 11) 

Esperança 

Importante para o exercício da caridade, pois remete à certeza dos 
resultados a serem alcançados através do trabalho, não obstante 

eventuais adversidades encontradas durante a jornada. (1) 

Mateus 10: 11 a 13 

Nesta parte, do texto evangélico, Jesus dá novas orientações. Se 
antes referindo-se ao trabalho, à confiança e à fé, agora lembrando aos 
apóstolos o como buscar recursos práticos para o exercício do trabalho. 

“Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber 
quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. 

E, ao entrardes na casa, saudai-a; se a casa for digna, desça 
sobre ela a vossa paz; mas, se não for digna, torne para vós a 
vossa paz.” 

Lembra-nos o Evangelho Segundo o Espiritismo: 

“Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, 
recomendou ele porventura aos apóstolos que os 
amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de 
violência e de constrangimento para os converterem? Não; 
mandou, pura e simplesmente, que se fossem embora, à procura 
de pessoas de boa vontade. 

O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis 
nenhuma consciência; a ninguém forceis para que deixe a sua 
crença, a fim de adotar a vossa; não anatematizeis os que não 
pensem como vós; acolhei os que venham ter convosco e deixai 
tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do 
Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência; hoje o é pela 
brandura.” (ESE Cap. XXV, item 11) 

Referindo-nos ao parágrafo acima, do texto de o Evangelho 
Segundo o Espiritismo, vale a reflexão: é muito importante que 
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estejamos atentos à forma como lidamos com as diversidades em 
nossas vidas. 

Há muitas formas de interação com diferentes maneiras de 
pensar, de agir, de se crer. Podemos simplesmente acolher o outro em 
sua diversidade; deixá-lo à margem de nossas vidas, seja por indiferença 
ou por rejeição; ou ainda querer que o outro pense ou aja como nós. 

Flagramo-nos muitas vezes nessa última opção, tentar impor ao 
outro nossas crenças, ideais ou ideologias. Cremos que todos devam 
pensar e agir como nós, como se fôssemos o centro do mundo e 
detentores da verdade. 

Por sua vez, o outro também pode pensar da mesma forma: ser o 
centro do mundo e detentor da verdade. 

Apresenta-se, então, um grande impasse. Como lidar com este 
fato? Só mesmo a compreensão e a aceitação de que todos temos o 
direito de pensar e crer em algo, mesmo que sejam divergentes. É o 
livre-arbítrio disponibilizado, a cada um de nós, pela misericórdia do Pai. 

Devemos respeitar o livre pensar e o livre agir.  

Mais do que isso, manter no nosso íntimo a paz, independente do 
que ocorra à nossa volta; ainda que outros que estejam próximos não 
tenham conseguido alcançar o estado de graça que a brandura e a 
mansuetude proporcionam ao Espírito, nosso verdadeiro Eu. 

Vale lembrar, neste momento, reflexões (2) sobre a Lei de 

Liberdade (3):  

“Liberdade Natural: 

- vivemos em sociedade e, por isso, dependemos uns dos 
outros; não usufruímos de plena liberdade pois os direitos 
referem-se a todos e cumpre-nos respeitar; 

- as pessoas que costumam exercer a força e o autoritarismo, 
seja no lar, seja com seus subordinados, eles têm a noção da 
lei natural, no entanto, não cumprem os princípios dos direitos 
individuais; 

- quanto mais consciente é o homem, mais responsável é pelas 
atitudes que assume e, por isso mesmo, com menos 
indulgência será avaliado. 

Liberdade de pensar: 
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- poder-se-á dizer que ao homem é dado o direito de livre 
pensar, como também afirmar que é responsável pelo que 
pensa, Deus o avalia pelo que pensa, pois Deus sabe todas as 
coisas. 

Liberdade de consciência: 

- semelhante à liberdade de pensar, pois a consciência é um 
pensamento íntimo; 

- deve ser respeitada, só Deus tem o direito de julgar a 
consciência do homem; 

- a liberdade de consciência é uma das características da 
verdadeira civilização e do progresso; 

- toda crença sincera e que conduz ao bem deve ser respeitada; 

- constranger alguém quando age em desacordo com o nosso 
modo de pensar é atentar contra a sua liberdade de pensar; 

Livre-arbítrio: 

- como temos a liberdade de pensar, temos também a liberdade 
de agir; 

- o viver em sociedade, no entanto, exige de nós 
responsabilidade no agir.”  

Lembremo-nos do que disse Jesus: “Bem-aventurados os mansos 

e os pacíficos, porque herdarão a Terra. Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os 

pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.” (4) 

 

(1) Ler Estudos Espíritas, Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco. 

(2) Livro Evangelho é Amor – Reflexões Evangélicas, capítulo Obreiros 
atentos, referente à palestra oferecida à luz do texto “Obreiros atentos”, 
de Emmanuel, por Chico Xavier 

(3) Livro dos Espíritos, Cap. XX, questões de 825 a 850. 

(4) As bem-aventuranças – Mateus 5:3-11 
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Indagação oportuna 

Neste momento poderemos responder Sim para a 
pergunta do apóstolo Paulo, quando nos pergunta em 
Atos dos Apóstolos 19:2: Recebestes vós o Espírito 
Santo quando crestes? 
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Em nossas vidas, muitas vezes encontramo-nos em paz, 
tranquilos, tudo parece estar correndo bem. Estamos felizes, 
equilibrados, sentimo-nos satisfeitos com o conhecimento que 
amealhamos no decorrer da vida, bem como com o em que acreditamos. 

Chega um momento, porém, que há um despertamento para 
novos conceitos, novas crenças. Percebemos que há algo além do que 
nos moveu até aquele momento, algum fato novo proporciona um olhar 
diferente para a vida, para nossos costumes e crenças. 

Buscamos entender o que nos ocorre e há um insight que toca o 
nosso coração e uma nova luz brilha. 

É um momento muito especial, pois o coração começa a bater 
diferente, em nossas mentes muitas aspirações despertam, queremos 
buscar novos saberes em livros, em templos, através de várias fontes de 
conhecimento. 

Chegamos, às vezes, a dizer: nossa encontrei o que a minha alma 
buscava, vou seguir por este caminho! É isto o que quero para mim a 
partir de agora. 

Há um novo brilho em nosso olhar, uma nova oportunidade 
descortina-se à nossa frente, novos horizontes. 

É como se estivéssemos mergulhando em uma nova dimensão de 
percepções, de saberes, de indagações sobre novos conceitos. 

Podemos até dizer que estamos em uma linha divisória entre o ser 
atual e o ser novo que desperta em nós. 

É mais ou menos assim quando encontramos um novo caminhar 
espiritual e este despertar pode ocorrer de forma espontânea, 
aparentemente do nada, ou a partir de um fato que nos sensibilizou de 
forma especial, seja uma dor, seja mesmo um encontro de amor que 
toma nova forma à medida que nos mergulhamos em um descobrir cada 
vez mais profundo e dizemos a nós mesmos: é isto o que quero para a 
minha vida. 

Chega um determinado momento em que percebemos haver 
responsabilidades neste novo caminhar espiritual. Precisamos mudar 
valores antigos, renovar nossos conceitos sobre a vida e a nossa relação 
com as pessoas. Passamos a compreender que a nossa participação no 
mundo é mais realizadora do que imagináramos até aquele momento. 



52 
 

Precisamos fazer novas escolhas e percebemos que há implicações das 
quais não tínhamos consciência até aquele momento. 

Acordamos para o fato de, não obstante termos acreditado 
encontrar o nosso caminho espiritual, não nos sentirmos aptos a abraçá-
lo inteiramente. As novas escolhas parecem-nos difíceis. Descobrimos 
que precisamos abrir mão de coisas que nos parecem importantes. Pode 
ser também que não achemos tão imprescindível assim mudarmos 
nosso modo de vida, que até aquele momento nos pareceu tão tranquilo 
e prazeroso. 

Ainda não nos sentimos prontos para esta nova jornada. 

Algumas vezes, como foi dito antes, este despertar ocorre por uma 
experiência de dor e o novo caminhar vem como uma forte esperança de 
nos curarmos desta dor, que muitas vezes é profunda o suficiente para 
abandonarmos práticas antigas substituindo-as por novos modos de vida 
que acreditamos poderão levar-nos à cura, seja do corpo, da mente ou 
do espírito. 

Quando encontramos esta cura, há um alívio e até mesmo 
agradecemos a Deus por esta benção recebida. Buscamos formas de 
expressar nossa gratidão, seja no trabalho, na frequência a templos, 
grupos de oração e outras opções que venham a ser disponibilizadas na 
ocasião.  

Nesse momento encontramo-nos em uma posição que nos remete 
a escolher: seguir em frente neste novo despertar; ou voltar às práticas 
anteriores por crer que, já curados, não precisamos promover mudanças 
em nossas vidas, podemos continuar como antes. 

Em determinado momento aquela dor ressurge e começa a 
incomodar-nos novamente. Ocorrem-nos dúvidas quanto às bênçãos 
recebidas, à efetividade do trabalho daqueles que, à época, 
consideramos benfeitores, bem como quanto à nossa própria fé. 
Sentíramo-nos curados e agora tudo volta. Por qual razão isto se deu? 

Alguns de nós entram em estado de desânimo, desacreditando de 
tudo. Não acordaram, ainda, para a necessidade de buscar o 
entendimento e as razões do que está acontecendo, o aprender e 
compreender. 

Outros, por sua vez, retomam as buscas pelo socorro espiritual. 
Querem acreditar nas bênçãos que lhes podem fazer reaver o bem-estar 
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que já experimentaram antes. Percebem que há algo mais que não 
conseguiram identificar à época. 

Surgem novos propósitos e a esperança de que este novo 
despertar venha a ser o início do amadurecimento espiritual que irá 
promover transformações substanciais em nossas vidas.  

A semente instalou-se em nossa Alma e encontrará o momento 
para o seu germinar e produzir frutos. Passamos a deixar a infância 
espiritual para trás e despertamo-nos para o verdadeiro caminho de 
elevação espiritual. 

As mudanças já não nos parecerão difíceis e sim necessárias.  E, 
no desenrolar deste processo de despertamento profundo, serão mesmo 
prazerosas e inevitáveis, pois não mais poderemos nos ver como 
éramos antes. A verdadeira transformação se deu em nossas vidas e 
encontramos o Ser novo que habita em nós e este Ser é agora o Eu que 
deseja mostrar-se à vida. 

Neste momento poderemos responder Sim para a pergunta do 
apóstolo Paulo, quando nos pergunta em Atos dos Apóstolos 19:2: 
Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? 
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Joana de Cusa – discípula de Jesus 

Seu esforço e perseverança expandiram a sua fé, 
tornando-se sólida. Manteve-se consciente das 
orientações que Jesus lhe ofertara naquele dia e 
transformava suas dores em oportunidades de vitória e 
soerguimento. 
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Encontramos no Evangelho de Lucas 8:1-3:   

“As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens – 
Lucas 8:1-3 

Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de 
aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino 
de Deus; e iam com ele os doze, bem como algumas mulheres 
que haviam sido curadas de espíritos malignos e de 
enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham 
saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de 
Herodes, Susana, e muitas outras que os serviam com os seus 
bens.” 

“A ressurreição – Lucas 24:1-10 

Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram 
elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham 
preparado. 

E acharam a pedra revolvida do sepulcro. 

Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. 

E, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes 
apareceram dois varões em vestes resplandecentes; e ficando 
elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes 
disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? 

Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos 
falou, estando ainda na Galiléia. dizendo: Importa que o Filho 
do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e 
seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. 

Lembraram-se, então, das suas palavras; e, voltando do 
sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os 
demais. 

E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago; 
também as outras que estavam com elas relataram estas 
coisas aos apóstolos.” 

Joana, esposa de Cusa, Procurador de Herodes Antipas, seguia 
Jesus em suas peregrinações de anunciação do Reino de Deus. Como 
também, como nos relata Lucas, estivera com Maria Madalena, Maria 
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(mãe de Tiago) e outras mulheres, em visita ao sepulcro, depois da 
crucificação, encontrando-o vazio. 

Podemos concluir que fora discípula de Jesus e cuidadosa auxiliar 
na propagação da obra do Mestre. 

Relata-nos Humberto de Campos, em o livro Boa Nova, que ela 
possuía verdadeira fé, rara dedicação e nobre caráter. 

Certo dia buscou Jesus, quando este se encontrava na casa de 
Pedro descansando, para receber d’Ele palavras de conforto e 
conselhos, pois que se achava agastada por ter de conviver com a 
intolerância e incompreensão de seu esposo. 

Cusa, procurador de Herodes Antipas, não abrigava a doutrina do 
Mestre. Dividia seus interesses religiosos entre os conceitos judaicos e 
os deuses romanos, dependendo da conveniência do momento, pois que 
esta atitude facilitava-lhe o trânsito entre as duas culturas e permitia-lhe 
viver em tranquilidade fácil e rendosa. 

O comportamento de seu marido trazia-lhe desgostos e amarguras 
no ambiente doméstico. 

Jesus ouviu mansamente e fez-lhe algumas considerações. 

Viera ele ao plano físico para trazer a mensagem de haver um só 
Deus. Ser a fé única o instrumento para nossas relações com o Seu 
amor. Pondera haver diversas manifestações religiosas no mundo, mas 
muitas vezes são meros vícios populares com expressões exteriores. 

Acrescenta ele que os templos da Terra são tão só expressões 
materiais. Ele viera em nome de Deus para tocar o coração de todos nós 
com o templo da fé viva. 

As diferenças religiosas de até então e os valores do discípulo 
sincero resultarão em combate pela redenção espiritual e as 
divergências a que fizera referência irão ocorrer de rotineiro. 

No caso dela, há que agradecer ao Pai o haver julgá-la digna do 
trabalho que vinha executando. 

Cusa não a compreendia como uma alma sensível. Um dia 
mudaria sua forma de olhar e iria compreendê-la então. 

Ainda que sendo indiferente e leviano, deveria amá-lo, mesmo 
assim. O laço que os unia desde muito antes trazia em si razões para 
estarem juntos. O servir a ele e dedicar-se era sua missão, em sendo 
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assim, representava a vontade de Deus. São os doentes que precisam 
de médico. Ela certamente, com a sua dedicação e trabalho, estaria 
proporcionando oportunidades para que ele, mais tarde, viesse a 
compreender e valorizá-la como companheira digna e nobre. 

Joana, por sua vez, leva mais uma questão ao Mestre, como 
reflexão: não seria o caso de buscar impor a Cusa os princípios das 
verdades pregadas por Ele? Não estaria ela promovendo a 
transformação do esposo para o Reino de Deus? 

Responde Jesus afirmando que Deus não impõe a Sua verdade e 
o Seu amor aos homens. Sua sabedoria tem como princípio transformar 
corações e não exterminar aquele que procede com violência. Muitas 
vezes uma simples lágrima é o instrumento de despertamento de uma 
alma, quando ela já se encontra amainada pelo amor e pela compaixão. 

Há sempre o momento oportuno para o encontro da alma com os 
sentimentos nobres. É com o esclarecimento e muitas vezes com o 
silêncio que a transformação se faz. Há que termos paciência e 
mansidão e, se necessário, energia. 

Jesus, então aconselha Joana a retornar ao lar e, com os recursos 
que o Pai lhe concedeu, amar o companheiro talhando a sua obra “de 
vida, sabedoria e amor”. 

Joana agradece ao Mestre, com um suave alívio no coração. 

Jesus lhe diz, naquele momento: “Vai, filha!... Sê fiel.”  

 

A partir de então, sentindo-se impregnada dos conselhos do 
Mestre, Joana de Cusa manteve-se resignada, com brandura no 
coração, disposta ao trabalho, consciente de seu dever com o Pai. 
Percebera que, antes de ser esposa ela era filha do amoroso Pai que 
conhecia o que lhe ia no coração, sua generosidade, determinação e 
sacrifícios. 

Passou a olhar o seu companheiro de forma diferente, buscando 
perceber nele o que havia de bom e o que se fazia como pequena 
semente, ainda frágil e tênue, e que haveria de desenvolver-se como 
virtude um dia. Veio a engravidar-se e gerar um filho. 

Seu esforço e perseverança expandiram a sua fé, tornando-se 
sólida. Manteve-se consciente das orientações que Jesus lhe ofertara 
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naquele dia e transformava suas dores em oportunidades de vitória e 
soerguimento. 

Ocorreram perseguições políticas e Cusa perdeu sua posição 
política. Torturado pelos novos desafios, orgulho ferido, enfermidades, 
Cusa voltou ao plano espiritual em condições lamentáveis. 

Joana, no entanto, prosseguiu firme. Ela, antes nobre e em 
condições de privilégio, agora passava por necessidades prementes que 
a levaram a procurar trabalho para seu próprio sustento e do filho. 
Mostrava-se sempre firme dizendo que Jesus também havia trabalhado. 
Escolhera dedicar-se ao Cristo e à sua obra, como serva dedicada. 

Advindo as perseguições aos Cristãos, encontrou-se Joana, um 
dia, amarrada a um poste do martírio, tendo ao seu lado o filho. 

Exclamações de seu executor chegava-lhe aos ouvidos: Abjura! 

Joana mantém-se firme como discípula fiel. O filho, açoitado em 
corpo seminu, pedia-lhe que repudiasse a Jesus. Angustiada pela dor ao 
ouvir as súplicas de seu filho, pela primeira vez sente escorrer lágrimas 
pelo rosto. 

Em meio àqueles gritos e súplicas, toda a sua vida lhe passa pela 
mente. Lembrou-se de Maria que, também mãe, vira seu filho ser 
crucificado e, ainda assim, manteve-se confiante nos desígnios do Pai.   

Pareceu-lhe ouvir, naquele momento, a voz de Jesus, mais uma 
vez: “Vai, filha!... Sê fiel.” 

Sentiu-se fortalecida de uma forma profunda. Olha para o filho e 
lhe pede que se cale, lembrando que Jesus acolheu o sacrifício que lhe 
fora oferecido. Acrescenta que precisamos saber sublimar essas 
experiências e ser fiel a Deus. 

Em instantes as chamas a envolveram. Joana manteve-se serena 
e compassiva para com aquele povo que não entendia o sacrifício 
daquele momento. 

Um dos algozes perguntou-lhe: “O teu Cristo soube apenas 
ensinar-te a morrer? 

Respondeu a discípula do Mestre: Não apenas a morrer, mas 
também a vos amar!...” 

Sentiu, então, a mão amorosa do Mestre tocando-lhe suavemente 
os ombros e escutou-lhe a voz: 
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- “Joana, tende bom ânimo!... Eu aqui estou!...” 



60 
 

 

Filhas de Jerusalém 

“Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, 
as quais o pranteavam e lamentavam. 

Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas 
de Jerusalém, não choreis por mim; chorai antes por vós 
mesmas, e por vossos filhos.” (Lucas 23:27 e 28) 
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“Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais o 
pranteavam e lamentavam. 

Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, 
não choreis por mim; chorai antes por vós mesmas, e por vossos 
filhos. 

Porque dias hão de vir em que se dirá: Bem-aventuradas as 
estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não 
amamentaram!”  (Lucas 23:27 e 29) 

Falarmos sobre esta passagem requer que façamos uma reflexão 
sobre os costumes da época, valores, conceitos, bem como sobre o 
próprio Mestre. Caso contrário, correríamos o risco de sermos injustos  e 
fazermos uma interpretação errada a respeito das palavras de Jesus. 

O ser mãe é uma condição muito importante em todas as épocas 
e a maternidade merece o respeito de todos nós. 

Certamente muitas das mulheres que acompanharam Jesus na 
sua trajetória para o Calvário eram mães ou esperavam sê-lo algum dia. 

Jesus é a expressão do puro amor por todos nós. Com respeito às 
mulheres, temos registros, em todo o Evangelho, da sua consideração 
por elas, sempre presentes na sua jornada, em várias circunstâncias. 

Ao lermos pela primeira vez este texto evangélico, causa-nos 
estranheza as palavras do Mestre e poderíamos interpretá-las como 
sendo duras para com aquelas mulheres que o seguiam no caminho ao 
calvário, chorando e lamentando. Entre elas poder-se-iam encontrar as 
que teriam sido humilhadas, marginalizadas, sozinhas, sofridas.  

No entanto, precisamos buscar um novo olhar para o que ali 
ocorria. Só mesmo o conhecer Jesus e confiar no seu amor leva-nos a 
refazer a leitura e procurar entender o que realmente estaria querendo 
ele dizer. Buscar uma interpretação mais adequada. Entre aquelas 
mulheres haveria aquelas que encontraram acolhimento no convívio com 
o Mestre, esperança quanto ao futuro.  

Ele já sabia de fatos que iriam ocorrer alguns anos depois, como 
por exemplo a destruição de Jerusalém e do Templo, provocada pelos 
Romanos.  Haveria grande perturbação entre seus habitantes: crianças, 
jovens, idosos, tanto homens como mulheres. Estas certamente veriam 
seus maridos, e principalmente, seus filhos, enfrentarem situações de 
grande sofrimento. As dores que sentiriam em sua Alma certamente 
seriam profundas. 
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Aí então fazem sentido as palavras de Jesus: “não choreis por 
mim; chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos.”  Mais ainda 
compreender o alcance das palavras que se seguem: “Porque dias hão 
de vir em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que 
não geraram, e os peitos que não amamentaram!” 

Qual a maior dor para uma mãe? Vivenciar a própria dor ou 
acompanhar a dor de um filho? 

Certamente a resposta será unânime: observar a dor de um filho 
será muito mais profunda. No momento em que uma mãe presencia o 
sofrimento de um filho prefere ela mesma sentir essa dor e ver o filho 
sair ileso de qualquer sofrimento ou dificuldade. 

Em caso de não haver como libertá-lo da dor, muito sentirá ela por 
tê-lo colocado no mundo para vivenciar experiências de profunda 
dificuldade e dilacerante sofrimento. 

Por isso Jesus diz às mulheres de Jerusalém que chorem não por 
ele, mas por elas próprias e por seus filhos, que certamente iriam 
experienciar grandes dificuldades e profundo sofrimento em futuro que 
os aguardava. 

Jesus, naquele momento, estaria pensando na dor que aquelas 
mulheres sentiriam, muito mais intensa do que experienciavam naquele 
momento. Queria ele que as Filhas de Jerusalém, como são referidas no 
evangelho de Lucas, ficassem mais conscientes e preparadas para o 
que iriam ainda passar. Quem sabe, assim, sentir-se-iam mais 
fortalecidas para o que lhes ocorreria e a seus filhos. 

Uma outra interpretação que se poderia apreender da passagem é 
a de as palavras de Jesus: “não choreis por mim; chorai antes por vós 
mesmas, e por vossos filhos”, fazerem referência ao choro pela 
conscientização de erros cometidos e pelo arrependimento. Remete, 
importante dizer, às fases pelas quais passamos no processo de 
evolução do nosso espírito – arrependimento, expiação e reparação, 
bem como faz-nos lembrar as Bem-aventuranças: “Bem-aventurados os 
que choram, porque serão consolados”. (Mt. 5:4) 

“Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados. 

O choro a que se refere essa bem-aventurança seria o choro em 
razão do sofrimento? 
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Há também uma interpretação a respeito, que merece uma 
reflexão. Podemos entender como sendo os que choram por um 
arrependimento sincero diante do erro cometido. Não só com 
relação a si, ao próximo, mas também com relação a Deus. 

Reconhecem o seu erro, têm o coração sofrido. Choram por 
terem errado, mas não se mantêm na dor do erro e do 
arrependimento. Buscam o crescimento, a evolução, o 
aprendizado, novos caminhos. Buscam a sua reforma íntima. 
Eles se empenham na correção do seu erro. 

 Esses serão consolados porque verdadeiramente percebem o 

quanto precisam mudar e estão arrependidos de coração.” (*) 

Poder-se-ia, também, considerar a hipótese de algumas mulheres, 
que ali estavam a chorar, com a oportunidade de refletir sobre o que 
Jesus lhes falara, terem compartilhado o fato com os filhos e quiçá 
oferecido a eles também condições de refletirem sobre o que sobreviria 
de futuro. 

O versículo mais à frente ao que já foi mencionado: “Porque, se 
isto se faz no lenho verde, que se fará no seco?” (Lucas 23:31). Há uma 
interpretação para esta passagem a de ser Jesus o “lenho verde” – 
aquele que é puro, sem mácula - e o “lenho seco” seria a população de 
Jerusalém – um povo que muito ainda precisaria evoluir, com muitas 
debilidades e vícios. Assim, se estavam tratando o Mestre daquela 
forma, muito mais poder-se-ia esperar pelo que fariam com o povo 
daquela cidade. Reforçando, mais ainda, a preocupação de Jesus em 
prepará-las para o que ainda estava por vir. 

Podemos crer, tendo como referência o amor do Mestre por todos 
nós, e por elas em particular, naquele momento, que ele as envolvera, 
não só com palavras, como também com energia consoladora e 
revigorante para que pudessem vencer aquele momento e seguir em 
frente em suas vidas. 

(*) Citação do livro Reflexões Evangélicas, capítulo “Cristo Consolador 

em as Bem-aventuranças”, da própria autora, Bookess Editora. 
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Progresso e Evolução 

“780 O progresso moral acompanha sempre o 
progresso intelectual?  
“Decorre deste, mas nem sempre o segue 
imediatamente.”  
“792. Por que não efetua a civilização, imediatamente, 
todo o bem que poderia produzir?  
“Porque os homens ainda não estão aptos nem 
dispostos a alcançá-lo.”  

O Livro dos Espíritos, Alan Kardec 
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O que podemos entender como progresso? 

O dicionário nos traz vários significados, cada um com uma 
acepção própria, dependendo do sentido que se quer, dentro de 
contextos específicos. 

Tomaremos como referências, para o nosso estudo: aquisição de 
conhecimento, aprendizagem, cultura, transformação, conquista de 
novos horizontes, êxito, proficiência e evolução.  

Outros significados, tendo como objetivo o progresso, tão somente 
proporcionam situações de caráter efêmero, considerando que não 
somos proprietários do que detemos, somos somente fiéis depositários 
enquanto transitamos no mundo físico. 

A humanidade terrena tem passado por um processo intenso de 
busca pelo progresso. Seja no sentido material – o viver melhor na 
aquisição de novos itens que proporcionam conforto, bem-estar -; seja 
na condição de parte de uma sociedade, buscando destaque no meio em 
que vive - status social -; ou mesmo no meio sociocultural, adquirindo 
novos conhecimentos. 

A ciência médica e laboratorial tem se mostrado eficiente na 
condução de estudos no sentido de encontrar novos medicamentos, 
como os chamados “inteligentes”, por agirem pontualmente na origem da 
doença – prejudicam o menos possível o organismo humano e auxiliam 
significativamente na recuperação de sua capacidade de lidar com as 
adversidades. 

O avanço da tecnologia hoje poderia ter sido considerado impensável 
há algumas décadas. Chegamos a recursos tão inusitados que nos 
surpreendemos com o que podemos fazer com aparelhos tão pequenos 
e com grande capacidade de elaboração e manutenção de informações. 
Um pequeno telefone chamado inteligente – smartphone – pode realizar 
cálculos, acessar fontes de informação, colocar-nos em contato com o 
mundo em tempo real. 

A astronomia vem, a todo momento, oferecer-nos informações 
sobre o Universo, seus astros, situações que estejam apresentando, 
mesmo se a anos-luz da Terra. 

Instrumentos colocados no espaço, seja circundando o nosso 
planeta de forma orbital, seja quando lançados para viagens sem volta, 
com componentes de alta precisão e condições de registros a longas 
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distâncias, transmitindo informações de relevante importância para 
tentarmos compreender o Universo em que estamos inseridos. 

A física e a química têm mostrado avanços também 
surpreendentes àqueles que nasceram no milênio passado, apesar de o 
milênio passado estar somente há poucos anos do momento presente. 

O mundo contemporâneo tem-se voltado ao conhecimento e à 
elevação da condição do ser humano no que diz respeito a facilidades de 
contato interpessoal, do intercâmbio de informações, do conhecimento 
de ocorrências a longas distâncias, da percepção do espaço e do 
mundo. 

No entanto, percebemos uma carência importantíssima em todo 
esse processo, sob o olhar das relações pessoais próximas – face-a-
face. Conseguimos falar e comunicarmo-nos com pessoas em outras 
cidades, estados até mesmo países, mas muitas vezes temos imensas 
dificuldades em nos relacionarmos com pessoas que vivem na mesma 
casa ou com quem partilhamos o mesmo trabalho. Percebemos o quanto 
pode ser difícil, para alguns, conversar olhando nos olhos, sentir a 
emoção do outro, ouvi-lo expressar seus sentimentos. 

Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas têm-se mantido 
a olhar para baixo, quando muito na horizontal. Estamos deixando de 
olhar para o alto, em busca de oportunidades mais sublimes. 

O olhar para baixo não nos permite ver o mundo real, 
praticamente só fazemos contato com o mundo virtual. Este olhar leva-
nos ao mundo das informações que muitas vezes nos envolvem e nos 
fazem acreditar em um mundo que nem sempre corresponde ao 
verdadeiro, por ali expressar o entendimento e o sentimento de outrem, 
no mais das vezes não permitindo que tenhamos opinião própria a 
respeito. 

Somos muitas vezes levados a tirar conclusões e induzidos a 
tomar partido em situações que provocam sentimentos negativos 
exacerbados. É quase como começar um processo obsessivo dirigido à 
distância – emitimos ondas mentais de rejeição, de rancor, até mesmo 
de ódio. 

Diante de tudo isso, precisamos nos lembrar de algo muito 
importante para nossas vidas e nosso progresso e, para isso, vamos 
repetir o que dissemos parágrafos antes quanto à significação da palavra 
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Progresso: Tendo em conta o processo pessoal no contexto da vida: 
conquista de novos horizontes, êxito, proficiência, evolução. 

A nossa evolução moral, espiritual, depende do como buscamos o 
progredir em nossas vidas. 

Há um instrumento, uma fonte de saber importantíssima, 
imprescindível para todos nós: Evangelho do Mestre, seus ensinamentos 
e exemplos de vida. Sem este conhecimento estaremos tão só passando 
pela vida, mas não estaremos verdadeiramente vivendo. 

O viver passa, inevitavelmente, pela autotransformação, pela 
proficiência, pelo êxito na nossa jornada terrena como seres em busca 
da evolução moral e espiritual. Esta conquista só se fará através do 
conhecimento e pela internalização dos ensinamentos evangélicos. 

Diz-nos Joanna de Ângelis, em seu livro Leis Morais da Vida (por 
Divaldo Franco) 

“Diante do progresso  

Embora os respeitáveis índices que atestam as valiosas 
conquistas do progresso científico, nos múltiplos campos de 
realizações, não te descures da ação evangélica nos 
cometimentos evolutivos a que te afervoras.  

A astronáutica sonha por atingir as estrelas e decifrar-lhes a 
grandeza; o Evangelho permanece cuidando do homem na 
Terra, elucidando-o quanto aos deveres que lhe cumpre realizar.  

A cibernética elabora técnicas para lançá-lo com segurança 
através das distâncias imensuráveis; o Evangelho luta, porém, 
para equilibrá-lo na sociedade onde cresce espiritualmente.  

A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a 
criatura impelindo-a para fora; o Evangelho projeta-lhe claridade 
íntima, ajudando-a a romper as amarras que a fazem infeliz.  

Os métodos científicos atam os seres às conjunturas da sua 
limitação; o Evangelho libera-os dos impedimentos que os retêm 
na retaguarda da evolução.  

O tecnicismo procura amenizar as asperezas e as constrições 
que decorrem do mundo moderno; o Evangelho elucida quanto à 
razão dos sofrimentos e elimina os óbices que impedem o 
homem de avançar.”  
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Reclamamos, muitas vezes, pelo que nos ocorre, como também 
ao mundo. As adversidades, as conturbadas relações em vários níveis, a 
violência, as guerras, as perturbações sociais e econômico-financeiras 
em várias partes do mundo, resultando dificuldades sociais. 

Perguntamos qual a razão de tudo isso e geralmente creditamos a 
outros as falências que observamos. Precisamos tomar consciência de 
que tudo isso ocorre não tão somente por ações alheias, somos todos 
corresponsáveis. 

Também chegamos mesmo a perguntar: onde está Deus, onde 
encontram-se os nossos amigos da espiritualidade maior? Dizemos que 
oramos, pedimos, rogamos veementemente pelo auxílio do poder maior, 
mas não recebemos respostas. 

Importante trazer aqui uma interpretação de passagem de o livro 
Apocalipse (último livro do Novo Testamento). O contexto é: João (autor 
do livro em referência), fora arrebatado aos planos ou dimensões 
superiores da vida para que vivenciasse ali o que as consciências 
evoluídas promoviam a respeito do processo evolutivo do planeta Terra e 
seus habitantes. 

Aquelas consciências não permanecem ociosas, trabalham 
constantemente na administração dos mundos. 

Menciona João que se a Terra fosse colocada tão só nas mãos do 
homem, com certeza já a teríamos destruído. 

A misericórdia divina permite que irmãos mais experientes 
intervenham em oportunidades muito específicas para auxiliar o ser 
humano nas dificuldades em que vive. 

Explica que as guerras, as bombas, as agressões à natureza e o 
clamor de milhares de vidas afetam a morada cósmica. O homem, com 
seus pensamentos e ações de violência e desequilíbrio promove cargas 
mentais tóxicas e quantidades expressivas de ectoplasma são lançadas 
na atmosfera psíquica do mundo, abalando estruturas do planeta. 

Assim, é imprescindível uma ação saneadora geral, conduzida 
pelos responsáveis espirituais que orientam o destino da Terra. A 
limpeza psíquica e física do ambiente planetário faz-se premente e esta 
ação poderá promover uma mais intensa cota de dor e sofrimento, nas 
provações coletivas. 
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Precisamos, no entanto, compreender que este processo 
deflagrado é, tão só, o prenúncio de um novo despertar da consciência 
do homem e o seu renascer para uma nova vida - o filho das estrelas. 

Quando João faz referência aos anciãos com suas coroas de ouro, 
é uma alusão a suas posições ante a humanidade: governadores dos 
mundos, hierarquia cósmica, auxiliares da Suprema Consciência, para 
orientação dos destinos da humanidade, em suas mais variadas formas. 
Expressam submissão ao Cristo, é a significação da esperança, pois se 
processa no mundo pela misericórdia e sabedoria daquele que é o divino 
pastor de nossas almas. 

A renovação da Terra é precedida por tempos em que 
vivenciaremos crises, dores e espasmos como se fossem dores do parto, 
como quando uma mulher está para dar à luz. 

“No caso da humanidade terrena, as dores morais, os conflitos 
sociais e as catástrofes coletivas são o prenúncio do nascimento de nova 
raça de homens, de uma nova mentalidade.” (citação do livro 
“Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias”, espírito Estêvão – 
pseudônimo escolhido pelo autor espiritual -, por Robson Pinheiro). 

Por mais difíceis que possam parecer as dores e dificuldades, 
simples colheitas pelos nossos atos, devemos ter em Jesus a nossa 
âncora sublime em que confiar. Ele não nos abandona, é o timoneiro do 
barco cósmico que nos abriga, e guia a nave terrestre ao porto seguro do 
seu amor. 
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  O sacrifício mais agradável a Deus 

Ele veio para exemplificar o que significa apresentar a si 
mesmo como dádiva a Deus, a favor de todos nós. 
Ofereceu-se por amor, fez-se exemplo permanente para 
que entendêssemos o sentido da relação com o Pai, 
obediência, respeito, dedicação.  

Buscara elevar nossos conceitos de vida espiritual; 
alterar o nível mental dos homens. Dedicou-se a mostrar-
nos a essência dos ensinamentos maiores, fiel à missão 
a ele delegada pelo Pai. 
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Um estudo sobre texto do livro “Nas pegadas no Mestre” (1). De 
início podemos estranhar o título – O Verdadeiro Holocausto. 

Sempre que ouvimos ou lemos a referência ao Holocausto somos 
remetidos ao que ocorreu aos judeus na época do nazismo. 

No entanto, a palavra holocausto consta do Velho Testamento 
(Bíblia) em vários de seus livros. 

A palavra é derivada de uma raiz que significa “ascender”, 
aplicava-se à oferta que era inteiramente consumida pelo fogo. 
Exercícios expiatórios, oferecidos para libertação dos pecados, 
sacrifícios por ação de graças, como também constituíam atos de 
adoração. No caso de oferta por holocausto, o animal a ser oferecido 
deveria ser puro, sem defeito, consumido pelo fogo por inteiro, nada se 
aproveitando de qualquer parte dele. 

Há outras formas de oferendas: sacrifício - só seriam consumidas 
pelo fogo as partes não aproveitáveis do animal (vísceras, sangue, 
casco, gordura, por exemplo). A carne seria utilizada como alimento e as 
peles entregues aos sacerdotes para que as utilizassem como vestuário. 
Na forma de oblação, só cereais eram oferecidos. 

Primeiras menções da palavra holocausto no Velho Testamento: 

Em Gênesis 22:2-3, 6-8 e 13 

“Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho; o teu único filho, 
Isaque, a quem amas; vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em 
holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 

Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu 
jumento, e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu 
filho; e, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao 
lugar que Deus lhe dissera. 

Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre 
Isaque, seu filho; tomou também na mão o fogo e o cutelo, e 
foram caminhando juntos. 

Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu 
Abraão: Eis-me aqui, meu filho! Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo 
e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 

Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o 
holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. 
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Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um 
carneiro embaraçado pelos chifres no mato; e foi Abraão, tomou 
o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho.” 

Em Êxodo 18:12 e 29:18 e 25 

“Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios 
para Deus; e veio Arão, e todos os anciãos de Israel, para 
comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. 

Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto 
para o Senhor; (...)” 

Podemos, assim, compreender a razão de a morte de Jesus na 
cruz ser interpretada como sacrifício para expiação dos pecados da 
Humanidade - como o “cordeiro que tira os pecados do mundo” 
(referência na liturgia da igreja católica, por exemplo) -, pois que ele 
representaria a oferenda pura, sem mácula elevada a Deus. Vale 
lembrar que Jesus não perdera, em momento algum, a oportunidade 
para mencionar as Leis e os Profetas, pois ele afirmara que não viera 
para revogar as Leis e sim para cumpri-las. 

Ele veio para exemplificar o que significa apresentar a si mesmo 
como dádiva a Deus, a favor de todos nós. Ofereceu-se por amor, fez-se 
exemplo permanente para que entendêssemos o sentido da relação com 
o Pai, obediência, respeito, dedicação.  

Buscara elevar nossos conceitos de vida espiritual; alterar o nível 
mental dos homens. Dedicou-se a mostrar-nos a essência dos 
ensinamentos maiores, fiel à missão a ele delegada pelo Pai. 

Jesus, com a doação de si mesmo como sacrifício, acabou por 
propiciar o entendimento de se suspender esses rituais, deixando de 
prevalecer a necessidade de novos e contínuos sacrifícios de animais. 

Com o advento do Espiritismo, podemos fazer uma interpretação 
interessante a respeito dessas práticas e seus significados hoje. 
Podemos mesmo afirmar que os sacrifícios não foram extintos, mas 
transformados. 

Se antes sacrificavam-se os animais para expiação dos pecados, 
hoje o sacrifício é pessoal, individual. Jesus colocou-se como exemplo 
dessa proposta de transformação. 

Tomemos seu sacrifício como proposta de reflexão. Não 
exatamente a morte do corpo de que se utilizara para encarnar entre 
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nós, mas toda a sua vida no planeta: as tarefas que tomou sobre seus 
ombros; as inúmeras viagens para propagar seus ensinamentos; as 
dificuldades que enfrentou junto a seus próprios pares, na Judeia; sua 
dedicação, sem limites, aos pobres, doentes; os enfrentamentos com os 
fariseus para fazer prevalecer o bem, o respeito, o cumprimento das Leis 
em sua maior expressão; o empenho em defesa dos marginalizados 
daquela sociedade e dos menos favorecidos. 

 Na prática do holocausto sob esse novo enfoque, os sacerdotes 
somos todos nós. Os altares de pedras são os nossos corações. Os 
novilhos ou cordeiros a serem imolados nos altares são nossas paixões; 
nossos vícios; o egoísmo que ainda guardamos e a vaidade que 
expressamos; nossas ambições, hipocrisias. Enfim, nossos inimigos 
interiores que ainda nos mantêm na retaguarda da jornada em direção à 
nossa evolução. 

Sentimentos menos nobres e comportamentos não condizentes 
com as Leis Divinas são a nossa sombra, na interpretação à luz da 
psicologia. Precisamos enfrentá-la, reconhecer sua existência dentro de 
nós e promovermos seu expurgo, proporcionar a nós mesmos a 
oportunidade da libertação através da libertação desses adversários que 
ainda mantemos vivos em nós. 

Devemos colocá-los como nossas oferendas nas piras ardentes e 
fazê-las serem consumidas pelo fogo purificador do amor, do perdão e 
do autoperdão.  

Disse-nos o apóstolo Paulo em sua epístola aos romanos: 

“Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Romanos 
12:1) 

Lembremo-nos da Lei do Progresso – tudo obedece ao processo 
evolutivo. Podemos dizer que o vocábulo Progresso significa ter em 
conta o processo pessoal no contexto da vida: conquista de novos 
horizontes, êxito, proficiência, evolução. 

“A nossa evolução moral, espiritual, depende do como 
buscamos o progredir em nossas vidas. 

Há um instrumento, uma fonte de saber importantíssima, 
imprescindível para todos nós: Evangelho do Mestre, seus 
ensinamentos e exemplos de vida.  O progresso passa 



74 
 

inevitavelmente pela autotransformação, pela proficiência, pelo 
êxito na nossa jornada terrena como seres em busca da 
evolução moral e espiritual. Esta conquista só se fará através 
do conhecimento e pela internalização dos ensinamentos 

evangélicos.” (2) 

Neste estudo sobre o holocausto também se aplica esta Lei. 
Podemos dizer que, do sacrifício de oferendas exteriores, passamos ao 
sacrifício da oferenda de si mesmo. A autotransformação é a oferenda 
viva mais agradável a Deus. 

Trazemos à reflexão, também, a Parábola do festim das bodas, 
quando Jesus disse que o reino dos céus se assemelhava a um rei que 
preparou uma grande festa para as bodas de seu filho. Para que os 
convidados pudessem participar dos festejos precisariam estar vestidos 
com a túnica nupcial. A interpretação desta parábola é a de que, para 
entrarmos no reino dos céus faz-se necessário estarmos vestidos com a 
túnica nupcial, isto é, termos purificado nossos corações e cumprirmos 
as leis divinas. 

Diante desta parábola, podemos afirmar que o holocausto de 
nossas imperfeições é a forma mais expressiva do vestirmo-nos com a 
veste nupcial para merecermos estar no festim oferecido pelo Pai 
Celestial.  

Interessante referirmo-nos, também, a algumas interpretações a 
partir do livro do Apocalipse (Novo Testamento). Não obstante o texto de 
João referir-se à humanidade como um todo, podemos estendê-las para 
uma reflexão sobre nós mesmos, como individualidade. Na passagem, 
João é levado ao plano espiritual e lhe é concedida a oportunidade de 
observar o trabalho da espiritualidade maior no auxílio a nós, espíritos 
encarnados, visando nosso processo evolutivo. 

“Precisamos, no entanto, compreender que este processo 
deflagrado é, tão só, o prenúncio de um novo despertar da 
consciência do homem e o seu renascer para uma nova vida - o 
filho das estrelas. (...) 

A renovação da Terra é precedida por tempos em que 
vivenciaremos crises, dores e espasmos como se fossem dores 
do parto, como quando uma mulher está para dar à luz. (...) 

Por mais difíceis possam parecer as dores e dificuldades, 

simples colheitas pelos nossos atos, devemos ter em Jesus a 
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nossa âncora sublime em que confiar. Ele não nos abandona, é 

o timoneiro do barco cósmico que nos abriga, e guia a nave 

terrestre ao porto seguro do seu amor.” (2) 

 

(1) Livro Pegadas do Mestre, capítulo O Verdadeiro Holocausto, de 
Pedro de Camargo (Espírito Vinicius) 

(2) Neste mesmo livro, Capítulo “Progresso e Evolução”, Elda Evelina, 
Bookess  
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Ponto de vista 

A Alma, que tem em si a fé nessa realidade, alcança a 
beatitude de uma vida serena e confiante. O que 
exatamente nos acostumamos a pensar a respeito do 
que nos ocorre, ou sobre um fato qualquer observado 
por nós? Quais conclusões tiramos de alguma 
experiência? 
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O que nos leva a tomar decisões ou tirar conclusões no nosso dia-
a-dia? 

Interessante refletirmos a respeito. 

Nosso cérebro promove leituras, tira conclusões, interpreta 
informações a partir de conhecimentos adquiridos anteriormente. 
Quando não se tem informações relacionadas aos fatos ou 
acontecimentos que precisam ser interpretados, ele procura registros por 
ele considerados próximos ao que queremos decodificar. 

Podemos considerar algo como adequado ou aplicável se na 
nossa memória o que estamos analisando corresponderia a uma 
situação estável, que não nos traria problemas. Por outro lado, se as 
informações a serem analisadas têm significações problemáticas, 
corresponderiam a resultados desconfortáveis, ou proporcionariam 
situações ligadas a sentimentos de medo, revolta, angústia, preconceitos 
ou similares, tudo leva a crer que não seriam acolhidas como escolhas 
prováveis ou passíveis de aceitação. 

Normalmente é assim que direcionamos nossas vidas, buscamos 
situações de conforto a partir de conhecimentos e catálogos de 
ocorrências que correspondem a resultados positivos durante nossas 
vidas. 

As decisões sempre dependem do nosso ponto de vista a 
respeito das alternativas disponíveis e prováveis. 

Muitos de nós passam a vida de forma tranquila, por vezes até 
mesmo de forma irresponsável. Por qual razão agem assim? O que os 
leva a não dar importância a certos valores?  

Creio que pelo simples fato de o que podemos chamar de valores, 
para estas pessoas não tem a importância que tem para nós. 

Seguimos pela vida buscando respostas nas mais variadas 
circunstâncias sem, muitas vezes, compreender o que nos ocorre. 

Guardamos em nosso íntimo tantas dúvidas e, ao mesmo tempo, 
tantos conhecimentos enraizados sem que os tenhamos tentado 
compreender. Deixando-os simplesmente continuarem a compor nossa 
memória, chegando ao ponto de tê-los cristalizados em nós. 

A partir dessa forma de mantermo-nos na vida, procedemos como 
que autômatos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, sem buscar 
alternativas por entender que elas não existem, pois o que nos 



78 
 

ensinaram ou o que conseguimos aprender parecem-nos as únicas 
opções possíveis para vivenciar essa experiência pela qual passamos. 

Se achamos que não há qualquer opção após terminar a vida 
física, a maioria de nós se deixa levar pelas circunstâncias sem qualquer 
atitude mais nobre para modificar seu caminhar. É um pensar de nada 
valer a pena, senão simplesmente continuar a viver até que chegue o 
momento da morte e pronto. 

Há exceções, é verdade. Pessoas há que, independente do que 
creem, são mobilizadas por algo maior existente em seu Ser, que as 
impelem para frente, para seu desenvolvimento pessoal, intelectual e 
moral. Seu eu consciencial, o Espírito, detém algo além do que se lhe 
mostra a memória e crê na necessidade de melhorar e elevar-se a um 
patamar de percepção mais sutil. 

Há outros que, embora crendo haver algo além da vida física, têm 
noções incipientes do que seja esta existência sem o corpo. São-lhes 
oferecidas, ao longo da vida, percepções que os impelem a acreditar que 
vivenciaremos, eternamente, em um paraíso ou em uma experiência 
eterna de dores e lamentações. 

Neste caso, muitos vivenciam sua experiência terrena já sofrendo 
antecipadamente pelo que poderiam esperar para o pós-morte. 

Se conseguem ter uma vida pautada em sentimentos e ações 
nobres, em relações fraternas e conquistas de benefícios elevados, 
poderão experimentar a sensação de esperança e sucesso. 

Caso contrário, já guardam no íntimo do Ser o medo, a angústia, 
até mesmo o desespero em razão do que acreditam virá a acontecer 
quando da morte do corpo físico. Mesmo que queiram mascarar essa 
realidade, no íntimo do seu ser têm a noção exata das possibilidades 
futuras, em consequência da vida que levam, de suas ações e emoções. 

Há aqueles que já despertaram para a eternidade do seu Ser, o 
Espírito. Já conseguiram internalizar a realidade do amor e da 
misericórdia Divinas. Têm a certeza da continuidade da vida após o 
declínio do corpo, reconhecem-se Espíritos e que este corpo nada mais 
é do que instrumento de aprendizado, de exercício para o processo de 
evolução, nosso compromisso de melhoramento espiritual, moral e 
intelectual. 

Quando conduzimos nossas vidas sob uma percepção 
primordialmente materialista, apegamo-nos aos bens terrenos e 
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sofremos com sua perda, como se não tivéssemos condições de 
conduzir nossas vidas sem eles, que ficaríamos desestruturados e 
perdidos. 

No entanto, quando temos nossas vidas sedimentadas na 
realidade da vida espiritual, na confiança depositada no amor de Deus e 
na Sua misericórdia, nossas atenções são direcionadas à esperança, à 
realização do Eu Espírito, sua elevação moral, intelectual. Temos como 
meta o atingimento do nosso progresso, da nossa evolução. 

Não nos desestabilizamos em razão de nossas eventuais falhas, 
pois estamos certos de que o Criador proporcionará tantas 
oportunidades quantas necessárias para nos autoconhecermos, 
reconhecermos nossos desvios, arrependermo-nos, resgatarmos o bem 
em nós e repararmos as falhas cometidas. 

A Alma que tem em si a fé nessa realidade alcança a beatitude de 
uma vida serena e confiante. 

Ainda mais, percebe a interligação entre os seres, independente 
de suas origens. Tem consciência de que todos fazemos parte da grande 
obra do Criador e temos compromissos uns para com os outros, sejam 
do reino mineral, vegetal, animal ou hominal. 

Diz-nos Kardec em o Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. II: 

“7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes 
novos. Em vez dessa visão, acanhada e mesquinha, que o 
concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra 
único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que 
essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico 
conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga 
todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um 
mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma 
base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a 
doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada 
corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa 
solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que 
inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um 
ponto.” 

 

Na casa do meu Pai há muitas moradas 
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Se há muitas moradas, 

Na casa do meu Pai. 

Se há outros mundos, 

Onde habitam humanidades. 

Por que me preocupar 

Onde estarei quando daqui me for, 

Já que em qualquer lugar outro 

Onde esteja ou para onde seguir 

Será só mais um novo lugar, 

De tantas outras moradas 

Que o Pai destinou 

Como alternativa de jornada 

De crescimento, aprendizado, evolução. 

Preciso crer e confiar. 

Não importa onde esteja, onde viva. 

Importa como meu coração 

Acolha novos caminhos. 

Importa como eu Espírito 

Esteja preparado como seguir em frente. 

O mundo que para mim for escolhido 

Deverá ser o meu lugar de viver. 

E não só de viver, mas de aprender. 

De trabalhar, de dedicar o meu tempo 

Para minha evolução. 

Não visando tão só o meu caminhar, 

Mas o caminhar e o evoluir 

De outras Almas às quais esteja eu ligada, 

Por compromissos de outras eras. 

Estaremos juntas, por certo, 

Para o desabrochar de uma nova vida. 

Virmos a ser filhos das estrelas, 

Em amor, paz, luz e bênçãos. 

Do livro Reflexões  para a Alma II, Elda 
Evelina Vieira Bookess Editora 
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  O “Mas” dos discípulos” 

Precisamos dar o primeiro passo, mesmo que dele 
resulte algo que não nos é ainda perceptível, mas será 
o alavancar de um novo processo de descobertas de 
valores e conquistas. 
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Por vezes, na jornada terrena nós nos flagramos inseguros, com 
muitas dúvidas e sem condição de assumirmos tarefas e compromissos.  

Há algo em nós que impede sermos ativos e produtivos. Ficamos 
à margem dos acontecimentos, contemplando a vida sem empenho em 
agir, reagir e até mesmo produzir. 

Quando somos chamados a realizar algo, por vezes encontramos 
motivos para não fazê-lo e, nessas ocasiões, colocamos um “mas” para 
justificar a nossa não ação. Algo como: gostaria muito de realizar esta 
tarefa, mas agora não tenho tempo; muito interessante esta ideia, mas 
não tenho conhecimento suficiente para concretizá-la; nossa, este 
projeto parece-me muito útil e seria muito bom empenhar-me para 
implementá-lo, mas não tenho dinheiro nem condições no momento. 

Diz-nos Emmanuel em o livro Pão Nosso: 

“O discípulo aplicado assevera: 
- De mim mesmo, nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá 
de recursos, segundo as minhas necessidades. 
- Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas 
Jesus me conduzirá. 

O aprendiz preguiçoso declara: 
- Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para 
o trabalho cristão. 
- Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me 
permite segui-lo.” 

Muitas vezes pensamos que trabalhar, agir ao longo da nossa 
jornada, requer grandes conhecimentos, alguma soma de dinheiro, 
capacidade intelectiva de expressão, competência para tomadas de 
decisão, acesso a recursos da mais variada ordem. 

É um engano pensar assim, pois temos em mãos algo de muito 
valor que nos permitiria agir e realizar: força de vontade, desejo de ser 
útil. O que nos falta, muitas vezes, é a coragem, a confiança, a fé em 
nossa capacidade pessoal e no poder do Pai. 

Há vários olhares que podemos ter a respeito desta questão. 

Em nosso estágio evolutivo, muitas vezes mantemos tão só o 
desejo de realizações imediatistas e, por vezes, não conseguimos 
visualizar a possibilidade de resultados, ainda que a longo prazo, a partir 
de realizações hoje. 
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Diante desta forma de pensar, preferimos não agir por entender 
não valer a pena envidar esforços, não acreditando em seu efeito 
prático. Agindo assim, poderemos agir com indiferença e mantermo-nos 
anestesiados o que nos leva a um estado de tédio. 

No entanto, em algum momento, algo promove um despertamento 
para a necessidade de outros valores. É quando a consciência, presente 
no Eu íntimo, começa a despertar para a necessidade de buscar novos 
conceitos. 

A partir de então, percebendo as novas emoções que brotam 
dentro de si, percebe a beleza do realizar, do ser útil, não consegue mais 
interromper esse processo e busca projetos cada vez mais condizentes 
com a sua proposta de aprendizado; compromissos certamente 
assumidos quando de seu preparo para o retorno à vida física. 

Não é só por causa do despertar intelectual, emocional e ético. É, 
essencialmente, pelo despertar espiritual, mesmo que ainda de forma 
incipiente. É a fase de transição entre o Ser conectado às suas 
condições ainda primitivas e o Ser que amplia seus horizontes. 
Vislumbra um futuro mais enriquecido pela beleza da consciência de que 
há algo além de si mesmo. Começa a abandonar a sua forma egoísta de 
olhar e observa um universo de oportunidades a serem descobertas e 
experimentadas. Essa vivência irá proporcionar, a cada momento, mais e 
mais vigor para a jornada e, a cada sucesso nesse caminhar, mais 
confiança e determinação em continuar. 

Adquirindo mais saber sobre o mundo, as pessoas e sobre si 
mesmo, suas capacidades, este Ser se permite investir em novas 
jornadas descortinando um universo de possibilidades. 

Paralelamente a este despertar, há o desvelar para o valor moral 
da vida. É o perceber que tem deveres a cumprir com seus 
companheiros de jornada e com a própria vida. Não pode mais ficar 
inoperante, nem usufruir quase tão somente do trabalho de seus 
semelhantes. Precisa empenhar-se em realizações que lhe 
proporcionem melhores condições, bem como àqueles com quem 
partilha esse momento na eternidade. 

Citando a parábola dos trabalhadores da vinha (Mateus 20:1-16), 
interpretada no Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XX – Os 
trabalhadores da última hora -, itens 2,3 e 5. 
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5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas 
anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos serão 
os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com 
desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de 
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. 
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e 
unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, 
encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde 
a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor 
silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que 
daí não viesse dano para a obra!”” 

 Interessante sempre pensar na transformação do Planeta em um 
mundo de regeneração. No entanto, precisamos estar conscientes de 
que a regeneração do nosso orbe ocorrerá na medida em que nós nos 
mobilizarmos para a nossa própria regeneração. 

Queremos viver em um mundo melhor, mais ético, uma sociedade 
mais justa? Precisamos, em primeiro lugar, buscar isto dentro de nós. 

A partir do momento em que despertamos para essa realidade, 
para a necessidade de participarmos do processo de resgate da nossa 
espiritualidade e cumprimento dos compromissos que assumimos no 
plano espiritual, mudamos nossa atitude perante o que ocorre à volta. 
Percebemos a necessidade de ações mais efetivas na busca pela real 
transformação – nossa e do Planeta. 

Encontramos em o texto Acordar e erguer-se (Fonte Viva, 
Emmanuel, por Chico Xavier): 

 “Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e o 
Cristo te iluminará.” Paulo na carta aos Efésios 5:14 

 “Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros 
adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los 
no soerguimento. (…) 

Não basta recomendar. 

Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-
lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, 
identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno 
integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, 
sem antes ensiná-lo a ler.” 
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Diz-nos ainda Emmanuel: 

“Há milhares de companheiros nossos que dormem, 
indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o 
glorioso dia de experiência sobre a Terra. (…) 

Percebem vagamente a produção incessante da Natureza, mas 
não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do 
progresso coletivo. (…) 

Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o 
Senhor, em êxtase admirável… 

Isso, no entanto, é insuficiente. (…) 

É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se 
levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim 
de que o Mestre os ilumine.” 

Há momentos em que poderemos nos encontrar buscando 
respostas a inúmeras indagações e isto proporcionar uma certa 
ansiedade. Talvez até venhamos a buscar reflexões que nos possam 
oferecer entendimento que venha a pacificar-nos internamente. 

Um estágio em que poderemos afirmar que acreditamos no 
Evangelho, queremos ser úteis à luz dos ensinamentos do Mestre. No 
entanto, ficamos pensando nas pessoas e no como poderíamos 
amenizar suas dores com o conhecimento e a fé que acolhemos em 
nossos corações. 

Há uma reflexão muito oportuna para o estudo em questão 
(desconheço o autor): “O primeiro passo não o leva para onde você quer 
ir, mas tira você de onde você está.” 

Precisamos dar o primeiro passo, mesmo que dele resulte algo 
que não nos é ainda perceptível, mas será o alavancar de um novo 
processo de descobertas de valores e conquistas. 
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Renovemos nossa mente 

Nossa transformação faz-se a partir do 
autoconhecimento, da renovação de nossas mentes e da 
reforma de nossos corações, a que nos convidam Jesus 
e o Apóstolo Paulo. 
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Como tem sido o meu pensar? 

Com que tipo de emoções tenho me envolvido no dia a dia? 

Quais ocorrências tocam o meu coração com mais intensidade? 

Tenho buscado experiências que elevam a minha Alma, 
proporcionam aprendizado? 

Qual a dinâmica no meu modo de fazer escolhas, de tirar 
conclusões, tomar decisões? 

A nossa forma de agir, de pensar, de buscar realizações está 
baseada nos valores que mantemos em nossos corações e em nossas 
mentes. É de primordial importância que tenhamos sempre presente em 
nós o observar nossos pensamentos, atitudes, conceitos éticos e morais,  

A vida nos coloca sempre frente a frente com situações 
desconfortáveis, que geram angústia, tristeza, dores e até sofrimento. 

Não há como estarmos alheios a esta realidade! 

Normalmente nós ficamos envolvidos, por vezes intensamente, 
pelo que ocorre à nossa volta. Seja assistindo ao noticiário, a um filme, 
conversando com amigos sobre assuntos da mais variada ordem, 
enfrentando algum problema pessoal ou familiar. Situações que tiram o 
nosso equilíbrio e harmonia interior. 

Por vezes não nos é fácil identificar, de pronto, o quanto estamos 
envolvidos e quão intensamente os fatos estão alterando a nossa forma 
de ser, de sentir, de pensar, de reagir. 

Um exemplo sempre corriqueiro é o do trânsito. Imaginemos a 
seguinte situação: estamos à direção e o movimento à nossa volta se 
mostra agitado, estamos com pressa e inquietos, os motoristas dos 
outros carros estão agindo em desatino. Qual é a nossa atitude? 
Queremos mostrar que também temos condições de buscar uma melhor 
posição; acelerar e tomar a dianteira; demonstrar que nosso veículo é 
possante o suficiente para concorrer com os outros; crer que nossa 
habilidade à direção supera a daqueles que estão a nossa volta? 

Vamos refletir sobre esta situação descrita. 

O que nos leva a agir desta forma? Será que realmente 
precisaríamos proceder assim, ou é tão somente o orgulho, a 
intolerância e insensatez que nos impulsiona a isso? 
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Buscando um olhar sensato. É inevitável que procedamos assim? 
Esse tipo de atitude vai trazer benefícios para o nosso dia, ou 
proporcionará mais desequilíbrio e poderemos correr riscos 
desnecessários? Será que o trânsito não poderia tornar-se mais caótico 
do que se mostra? Não estaríamos levando risco de vida a pedestres à 
nossa volta, aos passageiros dos outros carros e até a nós mesmos? 

Este é só um exemplo entre tantos outros que poderíamos 
mencionar. 

Atitudes como essas são resultantes de nossa forma de pensar e 
sentir. É a projeção do que ocorre em nossos corações e mentes. 

Neste momento estamos buscando essas reflexões com a 
intenção de nos dirigirmos a um público que já se mostra sensível a um 
aprendizado sobre a vida, os ensinamentos evangélicos e doutrinários. 
Mesmo entre esses, muito do que foi descrito ainda ocorre pois, não 
obstante estejamos disponíveis a um olhar mais ético e mais conectado 
aos ensinamentos do Mestre, não estamos verdadeiramente conscientes 
do que seja abraçar o Evangelho em nossas vidas. 

Diante das reflexões acima oferecidas, devemos ponderar: que 
valores temos guardado no coração; que tipo de pensamento, de 
sentimento, temos mantido em nós; o que estamos fazendo com o que 
mantemos em nossas mentes e em nossos corações? 

Jesus nos diz: ”O homem bom, do bom tesouro do seu coração 
tira o bem; e o homem mau, do seu mau tesouro tira o mal; pois do que 
há em abundância no coração, disso fala a boca.” (Lucas 6:45) 

Paulo nos diz: “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus; pois em tal importa o culto racional; e não vos 
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus.” (Carta de Paulo aos Romanos 12:1) 

As referências de Jesus e de Paulo são de mesma ordem. É do 
coração e da mente que se originam o bem que fazemos e nos 
impulsionam ao progresso, alavancam nosso processo evolutivo; como 
também as ações inconvenientes que dificultam a ascensão espiritual e 
impedem que encontremos o caminho do bem. 
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Precisamos ter cuidado com o que pensamos, sentimos e 
desejamos. O pensamento é uma força viva,  criativa e poderosa e 
atinge distâncias inimagináveis. 

Diz-nos ainda Jesus: “Olhai e vigiai, porque não sabeis quando 
chegará o tempo.” (Marcos 13:33). Acrescenta ele: “Vigiai e orai, para 
que não entreis em tentação; o espírito, na verdade está pronto, mas a 
carne é fraca.” (Marcos 14:38) 

O Espírito, nosso Eu verdadeiro, está pronto, mas enquanto 
encarnados ainda nos submetemos a várias circunstâncias que nos 
impulsionam a ações orientadas pelo egoísmo, orgulho, vaidade e outros 
aspectos de uma personalidade egóica. 

Em O Consolador, pelo espírito de Emmanuel, encontramos na 
questão 222: 

“– Que significa o chamado “toque da alma”, ao qual tantas 
vezes se referem os Espíritos amigos? 

Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de 
um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a 
sublime compreensão da verdade. 

Esse é o chamado “toque da alma”; impossíveis para quantos 
perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas 
expressões negativas das situações provisórias da matéria, em 
todos os sentidos.” 

É importante que tenhamos a orientação do Mestre sempre 
presente em nós: olhai, vigiai e orai. 

Olhar: prestar atenção à forma como nos apresentamos perante a 
vida. Como está o nosso comportamento; como nos relacionamos com 
nossos companheiros de jornada; como temos sido diante dos revezes 
da vida. Temos demonstrado respeito, tolerância, compreensão, 
compaixão... ou temos sido irascíveis, egoístas? 

Vigiar: mantermo-nos sob controle todo o tempo. Identificadas as 
nossas atitudes e pensamentos desalinhados com os ensinamentos do 
Mestre, precisamos ficar em atitude de vigília e submetermos nossa 
consciência à autocrítica, buscando o bem proceder, todo o tempo, a 
cada pensamento, a cada ação.  

Orar: fazer contato com o Plano Superior da vida. Estar receptivo, 
continuamente, às intuições e orientações que certamente irão nos 
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conduzir a um bom caminho, à luz do Evangelho do Mestre. Sermos 
balizadores do nosso proceder e absorvermos as energias revitalizantes 
a nós proporcionadas pela entrega incondicional ao amor, à sabedoria e 
à luz. 

Podemos identificar a nossa posição diante do Evangelho e da 
Doutrina a partir do estágio em que nos encontramos no nosso 
caminhar: 

1. Se já entramos no Espiritismo – estudamos a Doutrina e o 
Evangelho com afinco. 

2. Se deixamos o Espiritismo entrar em nós – aprendemos e 
internalizamos os ensinamentos do Mestre.  

3. Se o Espiritismo já está saindo de nós – vivenciamos a 
Doutrina e o Evangelho, tornando-nos divulgadores dos 
ensinamentos do Mestre através do exemplo e do trabalho. 

Nossa transformação faz-se a partir do autoconhecimento, da 
renovação de nossas mentes e da reforma de nossos corações, a que 
nos convidam Jesus e o Apóstolo Paulo. 

Devemos cultivar o nosso olhar, vigiar e orar para nos libertarmos 
dos pensamentos e atitudes prejudiciais à nossa evolução, dando lugar 
às várias formas de amor, visando ao amor universal e incondicional, 
que alcançaremos um dia. 

A Doutrina nos coloca muito claramente que todos atingiremos a 
condição de espíritos puros, a partir do autoconhecimento, 
transformação do nosso íntimo, reajustamento espiritual e libertação de 
todas as nossas imperfeições. 

A paz, o amor, a luz sejam nossos companheiros na jornada do 
progresso espiritual. 



91 
 

A luz precisa entrar em nossas vidas 

Precisamos mudar o nosso olhar para o que devemos fazer no 
nosso dia-a-dia com relação à busca por proteção espiritual. 

Pensamos que a proteção vem com a prática da busca pelo 
bloqueio do ambiente em que vivemos, seja no trabalho, seja no 
ambiente doméstico, seja em nossos próprios corpos. Como que visando 
não permitir a entrada de energias negativas, a intromissão das trevas 
em nossas vidas. 

É um engano proceder assim. 

As trevas não existem, o que existe é a ausência da luz. 

O que devemos buscar não é o impedimento da intromissão das 
trevas e sim abrirmo-nos à entrada da luz que irá iluminar os ambientes 
em que vivemos fazendo com que esses lugares não mais fiquem sem a 
luz. 

E para que estejamos em condições de nos abrirmos à luz e 
deixar que a luz nos envolva e penetre nos ambientes onde vivemos, 
precisamos mudar nossos pensamentos, comportamentos, conceitos, 
valores. 

Só com a autotransformação e a renovação de nosso íntimo 
transformaremos o ambiente à nossa volta. 

É a partir de então que não precisaremos mais nos preocupar com 
as trevas, pois a luz iluminará todos os ambientes onde estivermos, a 
começar pelo nosso próprio ambiente interno – nós, espíritos renovados 
e transformados em ambientes de luz.  

A paz esteja com todos nós, agora e sempre. 

Graças a Deus. 

Simplesmente… Maria 

Mensagem recebida em 14-jan-2015, por Elda Evelina 
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A importância de caminharmos juntos 

Jesus já nos pediu há mais de dois mil anos: amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei a vós. 

Seguindo juntos nessa caminhada nós nos sentiremos 
seguros, confiantes, seremos mais eficazes no 
atingimento de objetivos e não estaremos sós, 
estaremos todos unidos em direção à nossa evolução 
espiritual. 
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Como deve ser o nosso caminhar? 

Sermos fraternos, acolhedores, compreensivos, tolerantes, 
consoladores. 

É assim que nos ensina o grande Mestre, Ser Crístico, Jesus. 

No entanto, como realmente somos no nosso dia a dia? 

Seres em estágio de aprendizado, em busca da sua essência que 
existe no seu Eu mais profundo, mas ainda envolvidos por uma espessa 
camada que esconde o seu verdadeiro Ser. Camada essa que é 
resquício de sua origem primitiva e que precisa ser rompida para deixar 
à luz o Espírito iluminado a que se referiu Jesus: sois luzes, fazei brilhar 
a vossa luz. 

Como fazer brilhar a luz que existe no interior de cada um de nós? 

Não só fazer brilhar a luz, como fazer com que essa luz possa 
cumprir a sua tarefa de ser um agente de mudanças no mundo em que 
vivemos. 

Poderão perguntar neste momento, não é só remover a camada 
densa que a envolve? 

Posso começar a responder assim: não é só remover, mas já é um 
grande começo. 

Como proceder à remoção dessa camada? 

Há um caminho que deverá ser seguido para esse processo tão 
importante. 

Primeiro precisamos tomar consciência da existência dessa luz em 
nós. Acreditar, que em nosso interior há um brilho especial com o qual 
não fizemos ainda real contato, não é suficiente. Importante que 
apreendamos o conceito e façamos dele um aprendizado real. 

Precisamos acreditar no fato de termos essa luz, ou melhor, 
sermos seres iluminados, mas que ainda a guardamos meio escondida 
pelo nosso orgulho, vaidade, intolerância, incompreensão, falta de 
fraternidade. 

O segundo passo é identificarmos qual ou quais características de 
nossa personalidade está ou estão impedindo que essa luz brilhe à 
nossa volta. 
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Quando identificadas, precisamos elencar a prioridade no trabalho 
com cada uma delas. Com qual devo me comprometer primeiro? 

Devo escolher, no início desse processo, a que me parecer mais 
simples de transmutar, de ser transformada no meu modo de ser. 

Por qual razão devo fazer isso, não seria melhor eu escolher logo 
a mais difícil e assim poder promover a minha mudança de uma forma 
mais rápida? 

Não é assim que funciona sob o ponto de vista estratégico. 

Se eu escolhesse logo o meu ponto fraco mais difícil, eu 
certamente não conseguiria trabalhá-lo devidamente e me sentiria 
frustrado e ineficiente, o que me causaria uma grande dor e decepção 
comigo mesmo. 

Por isso precisamos escolher o mais evidente e simples, pois que 
ainda estamos em um patamar espiritual débil e não temos forças e 
determinação suficientes para enfrentarmos dores profundas. 

Precisamos, também, dar um prazo razoável a nós mesmos para 
atingir nosso objetivo. Não nos será possível abandonar de pronto um 
desvio de personalidade que carregamos conosco há muito tempo. 
Devemos conscientizar-nos de que esse desvio poderá estar conosco, 
enraizado profundamente, como espíritos milenares ou seculares que 
somos. 

É sempre bom termos senso crítico e equilíbrio na análise do 
nosso Ser, mas ao mesmo tempo alimentarmos o nosso autoamor para 
que possamos manter a nossa capacidade de soerguimento. 

A partir do momento em que obtivermos sucesso no primeiro 
passo nesse processo de autoconhecimento e busca pela 
autotransformação, o próximo passo será menos difícil e menos sofrido, 
pois saberemos que somos capazes de alcançar nosso objetivo. 

No entanto, no caso de não atingirmos nossa meta no prazo que 
inicialmente determinamos para nós, não podemos desistir. Talvez seja o 
caso de termos superestimado nossas condições emocionais. Devemos 
ampliar um pouco mais o nosso prazo e buscarmos mais confiança e 
determinação para o atingimento da meta. 

Busquemos forças nas palavras do Mestre. Ele sempre acreditou 
em nós, ofereceu o Seu amor, das mais variadas formas, o caminho a 
percorrer, e mantém-se conosco incondicionalmente. 
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Na medida em que consigamos alcançar as metas a que nos 
propusemos, também conseguiremos ser Seres melhores na sociedade 
em que vivemos. Em sendo melhores com aqueles com quem 
partilhamos esse momento na eternidade, estaremos compartilhando a 
luz que começamos fazer brilhar em nós. 

É assim que conseguiremos eliminar a espessa camada de 
substâncias agressivas que nos impedem de brilhar e de sermos 
pessoas mais sociáveis, bondosas, fraternas. 

Além disso, e por decorrência, seremos luzes no ambiente em que 
estivermos. Seremos acolhedores e acolhidos, consoladores e 
consolados, sensíveis às dores dos semelhantes, amáveis e amados. 

Esta é a melhor maneira de alcançarmos um meta maravilhosa 
que é a de caminharmos sempre juntos, sem bloqueios, sem amarras, 
sem resistências, sem dúvidas, sem desconfiança. 

Jesus já nos pediu há mais de dois mil anos: amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei. 

Seguindo juntos nessa caminhada nós nos sentiremos seguros, 
confiantes, seremos mais eficazes no atingimento de objetivos e não 
estaremos sós, estaremos todos unidos em direção à nossa evolução 
espiritual. 

Caminhar com leveza 

Paz e luz em nossos corações. Amém. 

Sentimos imensas dores quando temos que enfrentar dificuldades 
extremas e não conseguimos vencê-las. É o nosso senso de apego e o 
nosso ego que não permitem que sejamos tolerantes e compreensivos 
com a nossa própria existência. 

Esses obstáculos e dificuldades nada mais são do que instrumentos 
de teste e de aprendizado que precisamos enfrentar em nosso caminhar 
na vida terrena. 

Quando sentimos que o nosso caminhar está pesado e difícil, 
precisamos buscar, nas asas da alegria de aprender e na leveza da 
compreensão de nossas limitações, condições de podermos deslizar no 
caminho, sem precisar dos passos para avançarmos na jornada. 
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Sentimos o peso do prosseguir porque nossos pés insistem em não 
prosseguir – é o orgulho e a vaidade a oferecerem resistência e não 
entendemos que assim não conseguiremos alcançar nossos objetivos. 
Não percebemos que a vitória está no caminhar com o coração e com a 
fé. 

Precisamos ser leves no caminhar, a leveza que alcançamos com a 
confiança e com o amor. Quando temos esses valores maiores em 
nossos corações nós não resistimos e deslizamos pelos caminhos e tudo 
se torna mais fácil de realizar. 

Sejamos leves e confiantes na realização do bem, oferecendo aos 
nossos companheiros de jornada a compreensão, a tolerância e o amor. 

Sem a resistência do orgulho, da vaidade, da intolerância e da 
incompreensão alcançaremos nossas metas de forma mais célere e 
eficaz. 

Sejamos puros no amor, complacentes com a ignorância alheia, 
tolerantes nas dificuldades, compreensivos em todas as circunstâncias. 

Busquemos momentos diários de reflexão e permitamos a nós 
mesmos a oportunidade de reformulação de valores. 

Sejamos justos e bons em toda e qualquer circunstância e a nós 
serão oferecidas oportunidades de encontrar horizontes de luz e de paz. 

Do livro Mensagens – Livro VI, Elda Evelina,Bookess Editora 
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Evangelho, Autoconhecimento e Reino dos Céus 

O ensinamento de Jesus, o Cristo, é o nosso roteiro para 

alcançar a felicidade. É o caminho para encontrar o reino 

de paz e de luz. O Evangelho traz a luz que nos 

possibilita encontrar o Reino de Deus em nós. 
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“Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto 
da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino 
dos céus.”  Mateus 3:1 a 3 

“Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, 
para ser batizado por ele. 

Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por 
ti, e tu vens a mim? 

Jesus, porém, lhe respondeu: Consente agora; porque assim nos 
convém cumprir toda a justiça. 

Então ele consentiu. 

Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como 
uma pomba e vindo sobre ele; e eis que uma voz dos céus dizia: 
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.” Mateus 
3:13-17 

“Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 

Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua 
face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho; voz 
do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas; assim apareceu João, o Batista, no 
deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão 
dos pecados. 

E saíam a ter com ele toda a terra da Judeia, e todos os 
moradores de Jerusalém; e eram por ele batizados no Rio 
Jordão, confessando os seus pecados.” Marcos 1:1 a  5 

Os evangelistas pouco se referem à infância de Jesus.  

Aos 12 anos sabemos que Ele fora levado a Jerusalém por 
ocasião da Páscoa. Afastara-se de seus pais, sem que eles o 
percebessem, e ficou no templo no meio dos doutores das leis, ouvindo-
os e interrogando-os. E muito se admiraram dele. 

Diz-nos Lucas em seu Evangelho 2:52: E crescia Jesus em 
sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. 

Depois desse fato, voltamos a ler sobre Ele nos Evangelhos 
quando foi ao Rio Jordão para ser batizado por João, chamado Batista. 

O ensinamento de Jesus, o Cristo, é o nosso roteiro para alcançar 
a felicidade. É o caminho para encontrar o reino de paz e de luz. O 
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Evangelho traz a luz que nos possibilita encontrar o Reino de Deus em 
nós. 

Muitos de nós não se detêm para compreender os ensinamentos 
contidos nos Evangelhos, porque não conseguem ainda interpretar a 
essência da mensagem oferecida pelo Mestre, e compartilhada pelos 
evangelistas - o verdadeiro sentido da Boa Nova. 

As pessoas admiram a mensagem e professam a sua fé 
embasadas em um conhecimento por vezes superficial, apegando-se 
aos textos sem compreender o sentido do ensinamento ali oferecido. 
Muitas leem o Evangelho por entenderem ser uma obrigação, cumprir 
um ritual. Por isso, razão de por vezes os textos, em sua  linguagem 
simbólica, e essencialmente mística(*), dificultarem à maioria apreender 
sua profundidade. Passa-lhes despercebido o conteúdo moral, o 
verdadeiro caminho oferecido pelo Mestre em seus ensinamentos. 

Poucos procuram estudar e interpretar a fundo as mensagens e 
torná-las instrumentos de reflexão e meditação. 

Desde há muito, antes mesmo da vinda do Cristo, como Jesus, ao 
nosso convívio, a essência do que o Evangelho nos oferece já constava 
dos ensinamentos propagados por grandes filósofos como Sócrates e 
Platão. Também constam de vários livros de séculos antes da Era Cristã. 
Este fato nos oportuniza uma reflexão importante – a certeza de que o 
Ser Crístico mantém-se na coordenação das esferas em que estamos 
contidos, desde o início dos nossos tempos, promovendo um trabalho de 
preparação e conscientização dos espíritos que habitavam e habitam o 
nosso orbe.  

Na história e manifestações culturais dos povos, encontramos 
evidências da existência de entendimentos, nos escritos e nas crenças, 
como os divulgados pela Boa Nova. Todos os povos, de alguma forma, 
têm conhecimento do que é certo ou errado; da existência de outros 
níveis de consciência; de haver Seres em outros planos além do físico; 
de poderem contar com instruções desses Seres para o 
encaminhamento de suas vidas. 

O que o Cristianismo Redivivo nos traz, através das mensagens 
divulgadas por nossos amigos do Plano Maior, além do que já existia em 
culturas da antiguidade, é a consciência da necessidade de 
compreendermos com profundidade os ensinamentos deixados pelo 
Mestre pois, só assim alcançaremos o Reino de Deus. 
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Quanto a seguir os ensinamentos de Jesus, o Cristo, deverá ser o 
procurar agir de acordo com o seu exemplo de vida. Buscar nossa 
elevação moral e compreendermos a necessidade de sermos afáveis e 
fraternos. 

O estudo do Evangelho, buscando a compreensão dos 
ensinamentos de maneira a fazermos conexão com nossa maneira de 
proceder, sempre promove transformações em nós. Serão profundas na 
mesma medida em que nos empenharmos no entendimento da sua 
essência.  

A busca pelo autoconhecimento é propiciada a partir da luz que 
passa a vicejar em nosso íntimo. É o que acontece quando nos 
encontramos com o amor oferecido pelo Mestre que nos leva ao 
despertar da Alma, nossa essência. 

Precisamos compreender o Evangelho, a Boa Nova, o Testamento 
que Jesus nos deixou. Em o livro Jesus e o Evangelho, à Luz da 
Psicologia Profunda, Joanna de Ângelis nos afirma que o Evangelho, 
como o mais belo poema a nós oferecido, proporciona esperança e 
consolação. Seu conteúdo contém um elenco de oportunidades para 
autorreflexão e, por decorrência, caso nos empenhemos na busca pelo 
entendimento da essência de sua mensagem, auxílio para cura dos 
males que afligem a nós e à Humanidade.  

Coloca-nos ela, ainda que não obstante a menção de Jesus sobre 
o Reino de Deus referir-se, certamente, aos elevados níveis de onde 
proviera, poderemos interpretar também como sendo o nosso íntimo, 
nossa Alma. Cabe-nos sediar ali emoções, sentimentos como a 
fraternidade e o amor, promovendo a condição de seguirmos na busca 
da essência do verdadeiro Ser que existe em nós e validar o encontro 
com a Divindade no Mundo dos Espíritos Puros, que nos aguarda. 

No texto “A vinda do reino de Deus”, do livro “O Espírito do 
Cristianismo”, Caibar Schutel diz: 

“O Reino de Deus não está em lugar determinado, nem 
aparecerá nesta ou naquela nação, nesta ou naquela cidade, 
porque está em toda a criação, não sendo percebido por nós 
devido à deficiência dos nossos sentidos, ou antes, devido ao 
modo por que o procuramos. Se em vez de o buscarmos 
materialmente o fizéssemos espiritualmente, perceberíamos logo 
que ele está em nós mesmos desde que a sua Lei, permaneça 
em nós. 
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Qual é a Lei de Deus? A Paz, o Amor, a Sabedoria, a Verdade. 
Logo, o Reino de Deus deve consistir justamente nisto: na Paz, 
no Amor, na Sabedoria, na Verdade. Buscando a Lei de Deus, 
encontraremos o Reino de Deus, isto é, a forma de governo em 
que Deus é o Rei, e nós somos os súditos, mas quem não quer 
saber dessa Lei, quem quer adaptar-se à lei dos homens, não 
pode encontrar o Reino de Deus, e, quando nele pensa, anda 
procurando-o aqui ou acolá.” 

O Mestre sempre se refere a Seu Reino não ser deste mundo, 
como também nos impele a buscar o Reino dos Céus. 

Onde estaria o reino de Deus? 

Citando Lucas 17:21 

“O Reino de Deus está no meio de vós”. Em algumas traduções: 
“O Reino de Deus está dentro de vós.” 

Podemos perceber que o texto do evangelista é claro quanto a 
onde está o Reino de Deus. Importante observar que ele diz que o Reino 
de Deus está, ele não diz que estará. O verbo está no tempo presente. O 
Reino de Deus já se encontra em nós. Como também já se encontra 
entre nós o Consolador prometido por Jesus: “E eu rogarei ao Pai, e Ele 
vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; O 
Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê 
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará 
em vós.” João 14:16 e 17. 

Podemos perguntar então: se o Reino de Deus está em nós, por 
que razão não o percebo em mim? 

Há uma história que nos leva a refletir sobre essa questão: 

No fundo de um lago, de água cristalina, há uma pérola de valor 
inestimável. Entretanto, para que a pérola possa ser vista da 
superfície, é indispensável que as águas estejam tranquilas; se 
estiverem agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo 
lugar, mas não poderá ser vista. A porção de água do lago 
corresponde à nossa alma. Da mesma forma que não dá para 
enxergar através das águas agitadas, não dá para perceber o 
Reino de Deus através de nossas almas agitadas. Apenas 
quando as águas estão serenas, a pérola pode ser vista. Da 
mesma forma, apenas quando a alma for serenada, quando 
tivermos a nossa alma livre das perturbações inerentes ao apego 
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a questões materiais, o Reino de Deus, que é a mais valiosa 
entre todas as pérolas, poderá ser percebido. (autor 
desconhecido) 

No livro “O Evangelho de Tomé – O elo perdido”, de José Lázaro 
Boberg, encontramos no capítulo 3: 

“Reino de Deus: tomada de decisão” – “Somos nós mesmos que 
construímos esse Reino, num longo e incessante processo de 
aprendizagem”. Diz ainda que “conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará... O sentido de libertação é o de conquistar 
por si mesmo o encontro com Deus nos aposentos da alma.“ 

Diz-nos Emmanuel em “O Consolador”, questão 225: 

“No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do 
Senhor: - “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. Se vos 
cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e 
inteligência, recordai ainda as suas palavras: - “Ninguém pode 
ir ao Pai senão por mim”. E se vos sentis tocados pelo sopro 
frio da adversidade e da dor, se estais sobrecarregados de 
trabalhos no mundo, buscai ouvi-lO sempre no imo d’alma: - 
“Quem deseje encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz e 
siga os meus passos”. 

O Reino de Deus em nós é estado de consciência e depende de 
nós sua construção. É importante que compreendamos a nossa 
responsabilidade nesse processo.  

Em o livro As moradas do Castelo Interior, de Madre Teresa de 
Ávila, encontramos uma reflexão muito interessante que creio valer a 
pena refletirmos sobre ela. 

Citando o livro de Gêneses 1:27: 

“Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou.” 

A partir deste versículo, Madre Teresa de Ávila afirma que para a 
maioria de nós é difícil compreender Deus. Acrescenta ela que, 
considerando que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, só 
poderemos compreendê-lO no momento em que conseguirmos 
compreender a nós mesmos, quando efetivamente pudermos nos 
conhecer no nosso íntimo. 
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É a busca pelo autoconhecimento que nos fará alcançar a graça 
de conhecermos e compreendermos Deus. 

E para que possamos alcançar o Reino de Deus na elevação do 
nosso espírito a altas esferas, a planos mais sutis em estado de 
Angelitude, precisamos primeiro conquistar esse Reino de Deus interior 
com a elevação moral, compreensão da verdadeira essência do 
Evangelho de Jesus, o Cristo e, mais do que isto, o exercício dos 
ensinamentos do Mestre em nossas vidas. 

Precisamos compreender que o caminho está com Cristo: “Eu sou 
o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém irá ao Pai senão por mim” 
(João 14:6). Encontrar a Paz, o Amor, a Sabedoria e a Verdade. 

Há um texto que oferece uma reflexão sobre o nascimento de 
Jesus em cada um de nós. Contempla alguns personagens do 
Evangelho. Aqui a parte que se refere a João Batista: 

“Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de 
Jesus. Ele nos responderá: 

- Jesus nasceu no instante em que, chegando ao rio Jordão, 
pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a 
majestade da sua figura pude ouvir a mensagem do Alto: 

-  Este é o meu Filho Amado, no qual pus a minha complacência! 

-  Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu 
diminuir, para a glória de Deus.” (*) 

 (*) Autor Desconhecido, por Chico Xavier. Postado por 
Fraternidade Espírita Chico Xavier - 20 de dezembro de 2007. 

 

(*) Misticismo – busca da comunhão com a verdade espiritual. Ênfase na 

relação com a consciência da Divina Presença. Os antigos cristãos usavam 

a palavra “contemplação” para designar a experiência mística. 
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Nos dons do Cristo 

“Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme 
a medida do dom de Cristo.”  Paulo na carta aos 
Efésios 4:7 
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Convidada a falar sobre a mensagem de Emmanuel “Nos dons do 
Cristo” (1), fiquei a refletir sobre a abordagem. Primeiro por querer 
entender o que poderíamos interpretar como sendo os “dons do Cristo” e, 
a partir de então, como tecer considerações que pudessem fazer-nos 
alcançar o objetivo almejado. 

O contexto da referência de Emmanuel: 

“Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é 
digno da vocação com que fostes chamados, com toda a 
humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a 
unidade do Espírito no vínculo da paz. 

Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes 
chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só 
Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o 
qual é sobre todos, e por todos e em todos. 

Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do 
dom de Cristo.” Efésios 4:1 a 7 

A partir deste texto, podemos perceber que a rogativa de Paulo 
aos Efésios está, de forma explícita, fundamentada na busca pelo 
entendimento, em primeiro lugar, de qual seja a vocação dos seguidores 
do Evangelho – “(...) que andeis como é digno da vocação com que 
fostes chamados (...)”. Para que soubessem qual a vocação, certamente 
precisariam conhecer-se, como também ao caminho que lhes fora 
ensinado.  

Seria como dizer: busquem o autoconhecimento e a compreensão 
sobre qual a missão com que teriam se comprometido quando do 
preparo para a reencarnação. 

É fato que não podemos alcançar, com exatidão, quais 
compromissos assumimos ao reencarnarmos. No entanto, podemos ter 
indicações sobre o nosso caminhar desejado quando observamos os 
dons que nos foram disponibilizados para a jornada terrena; estudamos, 
com dedicação, os ensinamentos do Mestre; identificamos as portas que 
se abrem para o estudo e para o trabalho; ficamos atentos, com 
empenho, a estes detalhes e qual caminhar estariam apontando para 
nós. 
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Esse estágio está mais compatível com os que já têm alguma 
noção do que a vida lhes mostra como comportamento desejado e 
necessário. Mesmo assim, nem todos os que estão nesse patamar de 
busca pela evolução apresentam disposição para o trabalho e o estudo 
na seara do Cristo. Mas, com certeza, já sabem o que têm pela frente, 
como também que precisam buscar o comprometimento nesse caminhar. 
O que fazem é adiar, tão somente. Inevitável, não obstante, será o 
abraçar sua missão algum dia. 

Alerta-nos Emmanuel que, após vinte séculos em contato com o 
Cristianismo e ensinamentos de Jesus, já podemos nos considerar 
consciências esclarecidas pela razão. Esta afirmativa é profunda e 
intensa. Caso façamos uma análise sobre nossas vidas, nossas atitudes, 
tendo como referência o que já alcançamos de conhecimento, 
comparado com o que efetivamente estamos comprometidos, é provável 
que encontremos uma expressiva lacuna, um vazio a ser preenchido. 

Ainda há uma “luta” interior entre o nosso eu material e o Eu 
espiritual. Entre o nosso Ego e o nosso verdadeiro Eu, o Espírito. 

Mantemos cristalizados em nós alguns vícios e valores, egoísmo e 
vaidade, que não nos permitem buscar a luz que brilha à nossa frente. 
Esta está embaciada pelos valores terrenos ainda tão especiais para 
muitos de nós. 

Ao longo de várias experiências em vidas pregressas, novos 
aprendizados, busca por novos olhares para os valores da vida, vamos 
agregando ao nosso Eu qualidades e valores imprescindíveis à nossa 
evolução espiritual. 

Diz-nos Emmanuel, ainda, que essas qualidades sublimes são, na 
realidade, os dons de Jesus, expressando-se incipientes, reduzidos, 
regulares ou até mesmo expressivos, dependendo das condições em que 
nos encontramos espiritualmente. 

À medida que plasmamos virtudes em nosso Ser, despertamo-nos 
para uma verdade singela, mas nem sempre clara a nós. A partir de 
então, disponibilizamos a nós mesmos a oportunidade de nos 
preenchermos, ainda que aos poucos, com a graça divina, e deixamo-la 
crescer dentro de nós. 

A rogativa de Paulo, na Carta aos Efésios, é como um 
chamamento para nós. Procuremos criar em nós solo fértil em nossos 
corações para que as “sementes” oferecidas pelo Cristo venham a 
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germinar e produzir frutos da nossa boa-vontade distribuída ao nosso 
redor, em forma de graças. 

Importante ressaltar que grandes mudanças não ocorrem de forma 
instantânea. Faz-se necessário o auto-aperfeiçoamento e este só ocorre 
com o esforço disciplinado e constante. 

O andar nos dons do Cristo remete ao entendimento de que 
precisamos aprender com o Mestre do Amor e da Renúncia. 

À medida que aprendemos, focados nos dons do Cristo, e nos 
aperfeiçoamos, disponibilizamos nosso Ser, o Eu espiritual, a ser 
ocupado e enriquecido pela Graça Divina. 

(1) Fonte Viva, Capítulo 25, Emmanuel, por Chico Xavier 

 

Podemos tomar como referência, para nossas reflexões sobre como 

encontrarmos nosso caminho de elevação espiritual, aproximando-nos 

daquele Ser que o Cristo espera de nós, podemos citar as Bem-

aventuranças. 

Bem-aventuranças – Mateus 5:3 a 11 

“Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte; e, tendo se assentado, 
aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: 

Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 

Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 

Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão 
fartos. 

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 

Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles 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 vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, 
mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e 
exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim 
perseguiram aos profetas que foram antes de vós.” 
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Reflexões (2) 

Bem-aventurados os humildes de espírito - Sermos humildes de espírito é 

reconhecermos que ainda muito temos a aprender; que não somos sábios, 

não detemos a verdade e temos muito a crescer. Dispormo-nos a buscar o 

progresso espiritual. 

Bem-aventurados os que choram - Aqueles que choram por 
arrependimento sincero, diante do erro cometido. Não só com relação a si, 
ao próximo, como também com relação a Deus. 

Reconhecem o seu erro, têm o coração sofrido. Choram por terem errado, 
mas não se mantêm na dor do erro e do arrependimento. Buscam o 
crescimento, a evolução, o aprendizado, novos caminhos. Buscam a sua 
reforma íntima. Empenham-se na correção do seu erro. 

Bem-aventurados os mansos - Precisamos ser fortes, ser confiantes para 
conseguirmos ser mansos, pacíficos. Quando não somos mansos, nós 
demonstramos a nossa fraqueza espiritual. 

Sentindo-nos prejudicados pela atitude de alguém, não reagimos de forma 
agressiva. Sermos tolerantes, no sentido de sermos compassivos com essa 
pessoa. Não concordarmos com o que ela fez, mas reconhecermos que ela 
ainda tem muito a caminhar, precisando de uma mão amiga, da nossa 
tolerância, da nossa compaixão. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça - A expressão “sede 
de justiça” remete-nos ao sentimento de o quanto queremos que as coisas 
sejam corretas, o quanto gostaríamos que o mundo funcionasse melhor. O 
quanto gostaríamos de que existisse mais paz no mundo, que a humanidade 
fosse mais consoladora e compassiva.  

Se temos sede de justiça nesse sentido, vamos tentar ser pessoas que 
levam essa mensagem, que buscam transmitir isso às outras pessoas. 

Agindo assim, seremos fartos. Fartos pela satisfação em exercitarmos o bem 
e estarmos tentando fazer com que isto ocorra à nossa volta. Mas é 
importante que esse processo seja de forma mansa, sem imposições nem 
agressividade. 

Bem-aventurados os misericordiosos - Ter compaixão, ou ser 
misericordioso, é sentir: eu estou em você e você está em mim; eu sinto o 
que você sente e você sente o que eu sinto. Perceber, com um simples 
olhar, quando o outro está triste ou alegre. Quando eu sinto uma dor não é 
só eu quem a sente, sentem todos os que estão conectados pelo sentimento 
da compaixão. Sentem a mesma emoção, têm a mesma percepção. 
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Bem-aventurados os limpos de coração - Limpos de coração, de coração 

puro. Aquele que reconhece o seu erro, reconhece os seus limites. Acolhe 
qualquer aprendizado, qualquer ensinamento, de coração aberto. 

Bem-aventurados os pacificadores - Anteriormente falamos sobre a 
mansidão. O pacificador está além do manso, pois, pacificador além de ter a 
paz interior, ele procura promover a paz. 

Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça - Quando 
buscamos um caminho novo, nesse caso um caminhar com Cristo, 
poderemos não ser exatamente perseguidos mas, de certa forma, 
poderemos ser marginalizados, segregados, ou mesmo apenas observados 
como diferentes. 

Bem-aventurados somos porque, apesar de as pessoas à nossa volta não 

nos acolher como seus parceiros de jornada, em razão de estarmos 

mudando, permanecemos no nosso caminhar em busca da nossa evolução. 

(2) Livro Reflexões Evangélicas, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Esperanças e sonhos 

Precisamos de sonhos e de esperanças, todos 
nós. São instrumentos que nos fazem buscar 
novos caminhos e novo caminhar, inaudito e não 
usual...  
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Em o livro Jesus no Lar (*), encontramos uma interessante história 

que nos leva a reflexões importantes sobre o nosso proceder em relação 
às pessoas com quem vivemos. 

Aqui uma panorâmica simples sobre a história.(*) 

Um certo homem, dedicado à busca da própria elevação moral e 
espiritual, recolheu-se a uma gruta para dedicar-se à meditação e 
autoconhecimento. 

Havia um vilarejo vizinho e seus habitantes, tendo este homem em 
alto conceito, por vezes procuravam-no para pedir conselhos. 

Sempre que convidado a falar algo sobre as questões a ele 
apresentadas, aquele homem encontrava uma forma de alertar as 
pessoas quanto a observarem melhor seus comportamentos, chegando 
mesmo a fazê-los desanimarem de suas pretensões. 

Ao comerciante dizia que não deveria dar ouvidos à tentação 
oferecida pela ambição. 

A um jovem casadoiro alertava quanto a estar buscando os 
desejos da carne. 

Quando alguém vinha pedir orientações sobre a possibilidade de 
assumir cargo na administração pública, chamava sua atenção quanto a 
ceder à vaidade e orgulho. 

Se a opinião dizia respeito a alguma festividade de 
confraternização no vilarejo, o homem dizia que poderiam estar 
deixando-se levar pela expressão menos digna. 

Em síntese, levada seus interlocutores a desistirem de suas 
intenções, a seu olhar menos nobres. Instava-os a estarem com ele para 
orarem e vencerem os maus pensamentos. 

Ao morrer, em chegando ao plano sutil, pensara merecer o 
Paraíso. No entanto, fora levado ao sítio onde estavam abrigados os 
assassinos. 

Não compreendeu sua situação, pois que nunca fora homicida. 

Esclarecido então que fora considerado assassino da coragem e 
da esperança de inúmeras pessoas. 
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A partir desta história, o que poderemos trazer como ensinamento 
para nossas vidas? 

É muito comum acreditarmos que temos respostas prontas e 
definitivas para o que nos ocorre e aos outros. Seja por experiências 
vividas anteriormente; por conhecimento acadêmico sobre vários 
assuntos e, alguns em particular, sobre os quais nos debruçamos em 
estudo e reflexões; ou simplesmente por acreditarmos no que tenhamos 
ouvido outras pessoas falarem sobre o assunto. 

Quando procurados para oferecer sugestões ou conselhos, de 
pronto ocorre-nos uma resposta que entendemos verdadeira e 
inquestionável. 

Há alguns pontos interessantes que devemos ter como referências 
para reflexão a respeito. 

Importante termos em mente: 

- por mais que saibamos sobre determinado assunto, não 
sabemos tudo e nem todas as circunstâncias que envolvem 
questões eventualmente apresentadas a nós; 

- cada pessoa tem o seu próprio arcabouço de conhecimentos, 
valores, experiências, compromissos – intelectuais, emocionais ou 
espirituais; 

- a forma de reagir, interagir e agir se faz distintamente em cada 
indivíduo; 

- para cada pessoa, por suas características, resultados diferentes 
podem ocorrer mesmo a partir de ações semelhantes e em 
circunstâncias aparentemente iguais, pois somos individualidades, 
personagens em jornada de evolução. 

Precisamos ser humildes ao oferecermos conselhos ou sugestões, 
quando procurados por amigos, familiares, filhos, netos, companheiros 
de trabalho etc. 

Podemos dizer-lhes sobre nossas experiências; resultados obtidos 
em determinadas situações, oferecendo nossos conhecimentos a 
respeito; dar-lhes subsídios que possam auxiliar em tomadas de decisão. 
No entanto, não deveremos determinar-lhes formas de agir como se 
fossem a única alternativa viável e eficaz para qualquer que seja a 
questão apresentada. 
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A imposição não é uma forma amorosa de lidarmos com situações, 
nem mesmo palavras que tenham características de constrangimento ou 
restrição à liberdade de expressão ou de decisão de alguém. 

Estendendo nosso foco de reflexão, é importante ampliarmos 
nossos horizontes no que se refere à abrangência do nosso 
conhecimento; olhar sob novas perspectivas para o que nos ocorre; ter a 
humildade em reconhecer precisarmos de auxílio e amparo para 
enfrentar dificuldades com mais segurança; sabedoria (que se adquire 
com experiência, conhecimento, fé, esperança) para discernir entre 
várias alternativas que a vida nos oferece e tomar decisões mais 
acertadas para o nosso caminhar. 

A história acima desperta-nos para uma realidade importante. 
Quando impomos a nossa verdade (mesmo que esta seja a melhor para 
nós naquele contexto) podemos estar “matando” os sonhos e as 
esperanças de outrem. 

Nenhum de nós detém a verdade absoluta. A cada um de nós a 
vida oferece situações diferentes (ainda que semelhantes) para que 
elaboremos alternativas e encontremos soluções de acordo com o nosso 
perfil (emocional, psicológico, intelectual e moral). 

Somos seres caminhando juntos em uma jornada evolutiva e 
estamos sempre a compartilhar experiências, conhecimentos, ainda que 
de forma não consciente. Essa troca, ou compartilhar, deverá 
representar para nós um “upgrade” e não um “formatar” para instalação 
de uma nova condição. Precisamos aproveitar conhecimentos anteriores 
e alinhá-los com novos aprendizados, evoluindo a nossa forma de 
pensar e de agir. 

Precisamos de sonhos e de esperanças, todos nós. São 
instrumentos que nos fazem buscar novos caminhos e novo caminhar, 
inaudito e não usual, pois quando nos mantemos no mesmo caminhar, 
cometendo os mesmos enganos, não abrimos novas oportunidades de 
ser e de realizar. 

Aqui uma reflexão sobre sonhos: 

Sonhos e vida 

Por vezes buscamos os mesmos sonhos. 

Mas sonhos não podem ser iguais, precisam de um detalhe que os 
identifique. Sonhos para serem realmente sonhos têm que trazer uma 
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beleza especial, um toque a talvez emoldurar as imagens que ficaram 
em nossa memória. 

A vida é assim, por vezes achamos que estamos vivenciando as 
mesmas experiências, mas isso não é verdade, pois a vida é criativa e 
emocionante e, para ser emocionante, tem de surgir algo novo, uma 
roupagem nova que lhe ofereça graça, inquietude e prazer. 

Livro Reflexões da Alma II, Bookess Editora 

Intensidade no Sentir, pensar e sonhar 

Há um novo cantar de sons 
Pelo mundo em que vivo. 
Sinto as dores de muitos. 
Ouço o cantar de corações. 
São tantas as imagens 
Que me cercam, que me envolvem. 
Esqueço-me de outras 
Que ficaram para trás. 
As novas são novas e lindas 
Por expressarem novos sentimentos. 

As que já se foram são antigas, 
Por isso ficaram para trás. 

Não por não merecerem meu canto, 
Mas por não expressarem mais 

Meus sentimentos, sonhos ou amor. 
Vejo o mundo mudar, 

Explodir em inusitadas imagens, 
Cores, luzes, sons, sonhos, 

São nossos desejos que hoje outros, 
Diferentes de antes, mesmo de ontem. 

Pois queremos mais sentido. 
Sentido no que somos, 
No como sonhamos, 
No que temos ou percebemos. 
Valores que se vão e outros que vêm. 
Conceitos antigos tornam-se idos, 
Pois muitos são preconceitos. 
Busco conceitos novos, 
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Valores de verdade 
Que não se expressam pelo que valem. 

Expressam-se pelo que são. 
Assim sente o meu coração, 

Minha mente também. 
Pois não sou mais só 

Sentir emocionalmente. 
Sou razão, sou intelecto. 

Com sentimento, com afeição. 
Pois quero mudar o meu mundo. 

Seja interior, 
Seja onde vivemos todos nós. 

Liberdade de pensar, de agir, 
Com sensatez, com equilíbrio 
De quem fez-se luz, 
Fez-me bem, fez-se paz. 
Paz de todos nós. 
Aprendermos o que vale, 
Aquilo que muda e não o que mantém. 
Pois manter sem pensar, 
Só no deixar-se ir, 
Não promove a dinâmica 

De vidas novas, 
Mentes novas. 

Conceitos, ideais. 
Somos seres que buscam 

A evolução, o despertar. 
E para despertar, 

Precisamos acordar. 
Quero abrir meus horizontes, 

Como véus a descortinar 
Uma vida de esperança. 
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Esperança de esperançar. 
Pois esperar não traz beleza, 
Só é mesmo tristeza, 
Sem consolo, sem movimento. 
Preciso movimentar minh’Alma, 
Deixar meu corpo deixar-se ir, 
Nos sonhos e no despertar, 
De mudanças,  
Sejam em explosões, 
Ou no meditar. 

Irrequietos movimentos, 
Ou simples desabrochar 

De uma nova vida, 
De brilhos  

Que só acontecem 
Quando a Alma está pronta. 

A se descortinar 
Para novos sonhos, 

Novas ideias e ideais 
Isto ocorre sabe como? 

Quando aprendemos 
A verdadeiramente Amar. 
Amarmos a nós mesmos, 
Valorizar nossos sonhos, 
Amar quem está ao nosso lado, 
Pois também fazem parte de nós. 
Somos todos um 
Neste Universo... ou multiverso. 
Vivermos, aprendermos,  
E deixarmo-nos seguir 
Como um só Ser... melhor 

 

Livro Reflexões da Alma II, Elda Evelina, Bookess Editora 

(*) Jesus no Lar, Neio Lúcio, por Chico Xavier 
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Páscoa – história e celebração 

Lembrando o testemunho de Paulo em Gálatas 2:20: 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, 
mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na 
carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e 
se entregou a si mesmo por mim.” 
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A celebração da Páscoa existe há muitos séculos, podemos 
afirmar que é milenar. 

Há muitas lendas que nos remetem a interpretá-las como sendo 
referências a ritos de passagem, como sendo a Páscoa. Essas lendas 
surgem em regiões onde o inverno é extremamente rigoroso, a 
vegetação coberta pela neve e quase não há a luz do sol. 

A passagem da estação do inverno para a primavera proporciona 
a sensação de uma nova esperança, pelo ressurgimento do vigor da 
natureza, possibilitando o reaparecimento das flores, dos frutos; os 
animais voltam a se movimentar pelos campos e o calor do sol dá novo 
ânimo para o movimento da vida. 

Esse momento de beleza e esperança promove o processo 
criativo e leva alguns povos a imaginarem histórias que simbolizam esse 
processo de transformação para a expectativa de um novo despertar. 

Em uma dessas lendas encontramos o simbolismo que explica a 
cultura da distribuição de ovos decorados por ocasião da entrada da 
nova estação, quando do equinócio da Primavera – momento em que o 
Sol incide com maior intensidade na linha do Equador e de igual maneira 

sobre o hemisfério norte e sobre o hemisfério sul..(1) 

A Páscoa judaica e a Cristã têm representações bem diferentes e 
não poderia deixar de mencioná-las, por ter significação importante entre 
vários povos da Humanidade terrena. 

Os hebreus já tinham, em sua cultura, os seus ritos, conforme 
consta do livro Êxodo 12:1 a 11 – a primeira referência bíblica à Pascoa: 

“Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, 
dizendo: 

Este mês será para vós o princípio dos meses; este vos será o 
primeiro dos meses do ano. 

Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao décimo dia 
deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as 
casas dos pais, um cordeiro para cada família. 

Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-
lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, 
conforme o número de almas; conforme ao comer de cada um, 
fareis a conta para o cordeiro. 
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(...) 

Assim pois o comereis: Os vossos lombos cingidos, os vossos 
sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão; e o comereis 
apressadamente; esta é a páscoa do Senhor.” 

Também encontramos em Êxodo 23:15:  

“A festa dos pães ázimos guardarás: sete dias comerás pães 
ázimos como te ordenei, ao tempo apontado no mês de abibe, 
porque nele saíste do Egito;” 

A celebração mencionada no livro Êxodo (acima transcrito) foi 
denominada a Páscoa do Senhor. Foi instituída na noite que antecedeu 
à ordem, pelo Faraó, de liberação do povo que estivera escravizado no 
Egito, durante aproximadamente 400 anos. Esta libertação é lembrada 
com muita intensidade, durando as celebrações da Páscoa por uma 
semana. 

Quando da entrada de Jesus em Jerusalém, iniciava-se a semana 
da Páscoa entre os judeus. É celebrada no mês de Nissan (mês de abril 
do nosso calendário). Esta seria a última Páscoa de que Jesus 
participaria.  

A celebração da Páscoa era complexa. O pão ázimo deveria ser 
embebido em líquido amargo antes de comê-lo. Era uma forma de serem 
lembradas as experiências difíceis vivenciadas no Egito, por ocasião da 
escravidão. 

A chamada última ceia, ou Santa Ceia, foi a celebração da Páscoa 
por Jesus e seus discípulos. Esta passagem é de suma importância, 
principalmente porque ali Jesus transmitiu várias orientações e 
proporcionou profundos ensinamentos a seus discípulos e, por 
decorrência, a todos nós. 

Jesus, de forma humilde, mostrara-se como servo em 
demonstração de amor. 

Lavou os pés dos discípulos e enxugou-os na toalha com que 
envolvera o seu corpo. 

Com ternura e emoção, sentiu seu rosto molhado pelas lágrimas, 
não de sofrimento, mas de felicidade. 
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O ato simples, mas de grande significado, oferece uma mensagem 
que emociona. Prestativo e silencioso servira a seus discípulos, 
colocando-se como humilde servo. Disse-lhes ele em certo momento:  

“Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o 
sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns dos outros.” (João 13: 13 e 14) 

Diz-se que a noite se mostrava salpicada de estrelas, como 
cristais luminosos. 

Cânticos e Salmos, de acordo com a tradição. 

Um vento suave penetra o cenáculo. Melodia entoada por um 
coral invisível se faz presente. O ambiente como se expande ao infinito. 

Recomenda Jesus a seus discípulos: 

”Em verdade, em verdade vos digo: Não é o servo maior do que 
o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 
Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares.” 
(João 13;20) 

Disse-lhes, ainda: 

“Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; 
assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns 
aos outros. 

Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverdes 
amor uns aos outros.” (João 13:34 e 35) 

Ainda com relação à última ceia, gostaríamos de dar ênfase à 
passagem contida no Evangelho de Lucas 22:19 e 20: 

“E tomou um pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: 
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha 
memória. E, depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: 
Essa taça é a Nova Aliança em meu sangue, que é derramado 
por vós.” 

Entendemos ser um chamamento à oração - dar graças. 
Expressar a gratidão pelo pão à mesa, em memória do Mestre. Sabemos 
que ao orar somos envolvidos por energias benéficas, salutares. 
Podemos interpretar como sendo a busca pelo alimento espiritual ao 
tempo em que nos alimentamos para a sustentação do corpo físico.   
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A versão atual da Páscoa, entre os cristãos, surge algum tempo 
após a morte de Jesus e sua ressurreição. É com a consciência da 
importância que teve a passagem do Mestre entre nós, os ensinamentos 
que Ele nos deixou e o despertamento de que somos, na essência, seres 
imortais. Deixou-nos Ele a percepção de sermos espíritos eternos. 

Hoje, os Cristãos – católicos e protestantes - oficiam a Páscoa 
como celebração à ressurreição de Jesus, o Ser Crístico, Salvador da 
humanidade. 

Para os Católicos e Protestantes, Jesus é o Salvador por ter 
morrido na cruz, em cumprimento às profecias. Salvar seus fiéis 
seguidores, através do derramamento do seu sangue.  

Para o Espiritismo, no entanto, Jesus, o Cristo, é o Grande Mestre, 
nosso modelo e guia, como está em o Livro dos Espíritos, na questão 
625: Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, 
para lhe servir de guia e modelo? “Jesus.”. Veio ensinar-nos, a toda a 
Humanidade, o caminho da salvação – evolução espiritual e atingimento 
à condição de Espírito Puro vindo então a poder habitar o Mundo Celeste 
ou Divino. Proporcionar a nós a consciência de que devemos buscar o 
autoconhecimento; proceder à nossa caminhada de forma a alcançar a 
plenitude como Espíritos que somos; corrigir nossas falhas e 
encontrarmo-nos com Deus, ao atingirmos a condição de espíritos que 
não mais necessitam reencarnar. 

Nós espíritas não comemoramos a Páscoa, institucionalmente 
falando. Não há festividades relacionadas a esta data. 

No entanto, respeitamos todas as formas com que a Páscoa é 
comemorada, tanto pelos judeus, católicos, protestantes, como também 
pelos evangélicos. 

Importante valorizarmos a lembrança de que os judeus tenham 
sido libertos da escravidão no Egito; o recebimento das Tábuas da Lei – 
os Dez Mandamentos – que, por ser um código “É de todos os tempos 
e de todos os países essa lei e tem, por isso mesmo, caráter divino”. 
(ESE Cap. I, item 2); a ressurreição de Jesus, que representa a vitória 
sobre a morte do corpo físico, anuncia a imortalidade e a sobrevivência 
do Espírito em outra dimensão da vida. 

Vale ressaltar que os discípulos do Mestre se viram 
expressivamente transformados após sua ressurreição, conscientizando-
se de que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo.  
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Tomando como referência as passagens contidas no Evangelho 
Segundo o Espiritismo Cap. XVII, item 4, a Páscoa, como princípio da 
transformação moral, devemos comemorá-la todos os dias, no esforço 
diuturno de vivenciar o Evangelho de Jesus, o Cristo.  

Lembrando o testemunho de Paulo em Gálatas 2:20: 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na 
fé no filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo 
por mim.” 

A Páscoa, como podemos observar, tem grande importância para 
grande parte dos povos que habitam a Terra, cada um a seu próprio 
modo. 

Estejamos nós conscientes da necessidade de buscarmos  nossa 

transformação pessoal, a partir do autoconhecimento, da reforma íntima. 

Poder dizer como o apóstolo Paulo: “e vivo, não mais eu, mas 

Cristo vive em mim;” 
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(1) Conta uma lenda que Eostre, ou Ostara era uma deusa 

relacionada à aurora e associada à luz crescente da Primavera, 
quando trazia bênçãos à Terra. Bom lembrar que a região, de onde 
se origina a lenda, passa pela estação do Inverno em condições 
difíceis, pelo frio extremo. Para esses povos, profundamente 
prazerosa é a chegada da Primavera, como a proporcionar 
novamente a vida a todos os seres. 

Um dia Eostre estava sentada em um jardim acompanhada de 
muitas crianças, suas companheiras preferidas pelas quais tinha 
especial afeto. Era por elas seguida e adorava cantar e entretê-las 
com sua magia. Em certo momento, um pássaro voou sobre elas e 
pousou na mão da deusa. Esta, dizendo algumas palavras mágicas, 
transformou-o em uma lebre, animal favorito de Eostre. 

De momento, este encantamento alegrou as crianças. No entanto, 
estas observaram, ao longo de um tempo, que a lebre não estava 
feliz com a transformação, pois não mais podia voar. 

Pediram então, à Eostre, que desfizesse o encantamento, mas ela 
não conseguiu. Sentiu que seus poderes estavam enfraquecidos 
pelo Inverno. Disse então que esperaria o retorno da Primavera, 
quando teria novamente seus poderes revitalizados. 

Assim fez. Quando chegou a Primavera ela alcançou seu intento e 
deu à lebre a oportunidade de se expressar na forma de pássaro, 
como em sua origem. No entanto, apenas por algum tempo. 

Enquanto na forma de pássaro, agradecido, ele botou alguns ovos 
em homenagem a Eostre. Em celebração à sua liberdade e às 
crianças que haviam pedido sua libertação, pintou os ovos e os 
distribuiu pelo mundo, já em forma de lebre. (*) 

Eostre reconheceu a sua ingenuidade e tolice ao interferir no livre-
arbítrio de alguém 

(*) na nossa cultura assumiu-se a figura do coelho. 
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A cura do servo do Centurião 

A felicidade a que estamos destinados, a partir do 
momento da nossa criação, como espíritos, está 
diretamente ligada ao desenvolvimento, à iluminação de 
nossas virtudes. Isso ocorre na medida em que 
respeitamos as Leis Divinas que Deus, sabiamente, 
inscreveu em nossas consciências. 

Quando descumprimos alguma dessas Leis, impedimos 
a nós mesmos de sermos felizes. Desviamo-nos do 
caminho, da nossa senda redentora. 
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O objetivo desse estudo é não só estudar sobre episódios 
descritos em João, Mateus e Lucas. 

Importa que reflitamos sobre a vida de todos nós quanto a 
experiências pelas quais passamos, no que diz respeito às dificuldades e 
limitações que nos proporcionam as doenças, as dores e o como 
vivenciamos essas experiências. 

Em certa oportunidade, fomos presenteados com uma reflexão 
muito interessante sobre o que Deus espera de nós, espíritos, ao termos 
sido criados por Ele e, ao sermos perguntados a respeito, respondi: para 
evoluirmos. 

Alertou-nos, então, aquele que nos ministrava o estudo: Deus nos 
criou para que sejamos felizes. 

Fez com que nos lembrássemos de muitas vezes termos feito esta 
mesma observação e, naquele momento, fortaleceu-nos esta percepção. 

No entanto, o que mais nos pareceu importante na sua 
explanação foram as reflexões sobre o que nos levaria a sermos felizes. 

Inicia ele, em suas ponderações a respeito do tema – o Reino de 
Deus, ou Reino dos céus -, citando Jesus: “O Reino de Deus está dentro 
de vós. ” (Lucas 17:21).  Após esta afirmativa do Mestre, coloca-nos que 
alcançar este Reino é encontrar a felicidade que será a expressão das 
virtudes em nós. 

Assim sendo, precisamos desenvolver as virtudes que já se 
encontram em nós. Podemos dizer que devemos iluminar essas virtudes, 
que já fazem parte do nosso Ser, embaciadas por nossas condições 
evolutivas ainda incipientes. 

A felicidade a que estamos destinados, a partir do momento da 
nossa criação, como espíritos, está diretamente ligada ao 
desenvolvimento, à iluminação de nossas virtudes. Isso ocorre na 
medida em que respeitamos as Leis Divinas que Deus, sabiamente, 
inscreveu em nossas consciências. 

Quando descumprimos alguma dessas Leis, impedimos a nós 
mesmos de sermos felizes. Desviamo-nos do caminho, da nossa senda 
redentora. 

Voltando à questão das dores e doenças que nos acometem no 
decorrer de nossas existências. 
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À medida que não cumprimos as Leis Divinas inscritas na nossa 
consciência, não iluminamos as virtudes que já trazemos em nós.  
Tornamo-nos infelizes e a infelicidade nos fragiliza a ponto de podermos 
desenvolver, em nosso instrumento encarnatório (o corpo físico), as 
doenças.  

Quando Jesus diz a alguém que vem a ser curado por sua 
emanação vibratória de amor e misericórdia:  “Olha, já estás curado; não 
peques mais”, estava a dizer que não deveria mais descumprir as Leis 
Divinas “para que não te suceda coisa pior”. (João 5:14) 

Também identificamos em algumas ocasiões em que a cura se dá 
as palavras do Mestre: “A tua fé te salvou; vai-te em paz”. (Lucas 7:50) 

São duas premissas determinantes a nos habilitarem a alcançar 
nossa cura: fé e cumprimento às Leis Divinas. A consecução da cura 
advém da misericórdia, expressão do Amor do Pai a todos nós, seus 
filhos. 

No caso relatado por João, objeto desse nosso estudo, há uma 
expressão que merece destaque quando Jesus diz: “Se não virdes 
demonstrações e prodígios, de modo algum acreditais”. Neste, parece-
nos que a cura do filho foi uma forma de Jesus oportunizar o 
fortalecimento da confiança, depositada pelo oficial romano, no poder do 
Mestre em promover a cura de seu filho. Ofereceu a ele a chance de “ver 
para crer”. O que certamente proporcionou uma expressiva mudança em 
suas convicções, recrudescendo a sua fé. 

Encontramos em Mateus e Lucas menção a curas em 
circunstâncias semelhantes às descritas em João, referindo-se, no 
entanto, a servo de um Centurião. 

No caso relatado como cura do servo do Centurião, Mateus e 
Lucas nos colocam que esse oficial se mostrava um iniciado. 

Em Mateus encontramos: “Jesus, ouvindo isso, admirou-se, e 
disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei 
em Israel com tamanha fé. ” (Mateus 8:10) 

Em Lucas assim está registrado: “admirou-se dele e, voltando-se 
para a multidão que o seguia, disse: “Eu vos afirmo que nem mesmo em 
Israel encontrei tamanha fé. ” (Lucas 7:9) 
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Há interpretações, a partir dessas três referências, considerando 
que elas dizem respeito a um mesmo fato: cura de alguém das relações 
de um oficial da guarda romana, por quem este teria grande afeto.  

O que importa para nós, neste estudo, é o fato em si mesmo: a 
cura promovida por Jesus, sem que ele estivesse presente junto ao 
doente para realizar a cura. 

Diz-nos o Evangelho Segundo o Espiritismo (Cap. XIX, item 5):  

“O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação 
magnética; por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, 
agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma 
impulsão por assim dizer irresistível. Daí decorre que aquele que 
a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela 
força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares 
fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas 
que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que 
Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não 
tínheis fé. ” Citação do Evangelho de Mateus: “Por causa da 
vossa pouca fé; pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé 
como um grão de mostarda direis a este monte: Passa daqui para 
acolá, e ele há de passar; e nada vos será impossível. “ (Mt 17:20) 

Encontramos em A Gênese, no capítulo Qualidade dos Fluidos 
(Cap. XIV, item 20): “Quando se diz que um médico opera a cura 
de um doente, por meio de boas palavras, enuncia-se uma 
verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo 
fluidos reparadores que atuam sobre o físico, tanto quanto sobre o 
moral. ” 

Também em A Gênese (Cap. XIV, item 31): “A cura se opera 
mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula 
sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da 
substância inoculada; mas, depende também da energia da 
vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão 
fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao 
fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a 
cura, seja homem ou Espírito.”  Mais à frente, no item 33: “2º pelo 
fluido dos Espíritos, (...) É o magnetismo espiritual, cuja qualidade 
está na razão direta das qualidades do Espírito; ” 

Em o Evangelho dos Humildes, capítulo O Leproso purificado, 
encontramos: “Dada a extraordinária elevação moral de Jesus e ao seu 
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perfeito conhecimento das leis divinas, fácil lhe era movimentar 
poderosos recursos fluídicos, com os quais efetuava as curas. É de se 
notar, contudo, que o paciente devia estar em posição de receber a cura 
que implorava. Uma das condições que melhor predispunha o doente a 
merecer a cura que tanto ambicionava, era alimentar uma fé viva, que 
pudesse atrair o fluxo magnético que Jesus irradiava. (...)” O leproso diz 
ao Mestre: “Se tu queres, bem me podes curar.” Com esta afirmativa, 
Jesus reconhece no leproso alguém já preparado pela fé e diz: “Agora 
que estás regenerado, eu posso curar-te. ” 

Precisamos ter em mente vários aspectos importantes sobre a 
natureza de Jesus, o Cristo. 

No Cap. XV de A Gênese, Os Milagres do Evangelho, temos um 
estudo sobre a Superioridade da Natureza de Jesus.  

Diz ali que os atributos da Alma são a causa fundamental dos 
fenômenos citados no Evangelho, aqueles considerados, em sua 
maioria, milagrosos. 

Quanto à natureza do Cristo, devemos reconhecê-lo Espírito 
superior, de ordem mais elevada, transcendendo à da humanidade 
terrestre. Textualmente: 

“Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste 
mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a 
Divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para 
cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele 
fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para 
transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um 
profeta, porquanto seria um Messias divino. ” 

De certo não fora pelas qualidades de seu corpo, mas pelas do 
Espírito que ali estava presente, sua capacidade de dominar a matéria e 
seu perispírito, cuja composição se fizera da parte quintessenciada dos 
fluidos do nosso orbe. A qualidade de seus fluidos perispirituais lhe 
conferia força magnética excepcional, acrescida da emanação do seu 
amor e misericórdia. 

Não seria um mero médium curador, porquanto não fora um 
intermediário dos Espíritos desencarnados. No entanto, considerando-se 
que dele emanava uma energia, ou um influxo extraordinário, é de se 
concluir que só de Deus seria possível originar essa capacidade. 
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Conclui o texto a respeito da Natureza de Jesus: “Segundo 
definição dada por um Espírito, ele era médium de Deus.” (A Gênese) 
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Testemunho e fé – Estêvão 

“O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na 
sagrada oportunidade da nossa elevação, como filhos de 
Deus, exercendo os seus gloriosos ensinamentos.” 
Estêvão, em o livro Paulo e Estêvão, Emmanuel, por 
Francisco Cândido Xavier. 
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Em estudo a respeito da história do nosso personagem, muitas 
ideias foram surgindo à medida que os fatos eram descritos. 

Reflexões que tomaram por base os relatos oferecidos por 
Emmanuel, no livro Paulo e Estêvão. 

A própria introdução, com o título Breve Notícia, já proporcionava 
ricas oportunidades para elevarmos nossos pensamentos e buscarmos 
entendimentos a respeito dessa história tão densa e repleta de 
testemunhos e promessas. 

Fala-nos do chamado ao ministério que pode chegar de maneira 
sutil e inesperada, mas muitos resistem a esse chamado. Deixam passar 
a oportunidade de servir ao Senhor. 

O livro basicamente remete à conversão de Saulo, no caminho de 
Damasco, e sua trajetória como Apóstolo dos Gentios. O intenso 
chamamento de Jesus e a entrega sem reservas com a simples frase: - 
“Senhor, que queres que eu faça?” É a expressão da total confiança de 
um discípulo a seu mestre. 

No entanto, essa conversão não ocorreu pelo chamamento puro e 
simples. Muitas experiências vivenciadas pelo então Saulo, em seus 
encontros com nosso personagem, foram de profunda importância para 
que o doutor da Lei, jovem de grande cultura e candidato a ingresso no 
Sinédrio, pudesse, naquele momento em que o Mestre lhe surgiu em 
intensa luz, entregar-se de pronto à vontade do Senhor. 

Que fatos foram esses que a pouco e pouco sensibilizaram o 
então doutor da Lei, ainda intenso em suas atitudes, áspero, orgulhoso? 
Quem fora aquele que, com a profundeza da sua convicção e fé, por 
vezes conseguira levar ressonância ao coração desse romano, nascido 
em uma província romana, judeu por ter como origem a tribo de 
Benjamim. Defensor intrépido da Lei de Moisés, convicção que o leva a 
atitudes indômitas para levar à frente a manutenção das crenças 
judaicas, descritas nos textos sagrados. 

Diz Emmanuel: “Sem Estêvão, não teríamos Paulo de Tarso. (...) 
A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição 
de Estêvão e de outras personagens desta história real vêm confirmar a 
necessidade e a universalidade da lei de cooperação.” E, para verificar a 
amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e 
poder abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim 
de empreender a renovação do mundo. 
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Este personagem de vital importância na vida de Saulo, e mais 
tarde do próprio Paulo, é Estêvão, nosso tema de estudo. 

Seu nome antes era Jeziel. 

Sempre tinha uma palavra de conforto e de incentivo. 

Mostrara-se durante todo o tempo, um fiel servidor à Lei de 
Moisés. Grande conhecedor do Testamento, principalmente do conteúdo 
do livro do profeta Isaías, que lhe tocara profundamente pela beleza das 
promessas divinas, anunciando a vinda do Messias. 

Passou por vários revezes em sua vida: morte da mãe; perda dos 
bens; morte do pai; prisão; afastado de sua irmã, Abigail, por quem tinha 
profundo carinho; condenado à escravidão nas galeras romanas; contrair 
doença grave. Não obstante tudo isso, manteve-se fiel aos princípios 
religiosos que aprendera com sua mãe. 

A cada situação que lhe ocorria, ou a seu pai, sabia encontrar uma 
citação dos textos sagrados que viessem a alertar, consolar, orientar. 

As circunstâncias acabaram por levá-lo a encontrar Pedro, João e 
Tiago, na igreja do “Caminho”, em Jerusalém. 

Ali soube que o Messias que tanto aguardava, inspirado pelas 
profecias de Isaías, já estivera entre eles e fora crucificado e ressuscitara 
no terceiro dia. 

Recebeu das mãos de Pedro o Evangelho escrito por Levi 
(Mateus). Ficou profundamente tocado pelos ensinamentos do Cristo. 
Descobrira ali o tesouro da vida, pressentia ali a chave dos enigmas 
humanos. 

Soube, por intermédio de Pedro, que o Mestre amparava todos os 
sofredores e havia recomendado que seus discípulos fizessem o mesmo. 

Cristo trouxe a mensagem de amor, completando a Lei de Moisés. 

Disse-lhe Pedro: A Lei Antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. 

Ao contar ao Apóstolo tudo o que lhe ocorrera, Pedro deu-lhe um 
novo nome, Estêvão, para que mantivesse o anonimato. Acolheu-o como 
filho. 

Estêvão dedicou-se ao serviço com os doentes e indigentes de 
Jerusalém, ali na igreja do “Caminho”. Estes o tinham como servidor de 
Deus para alívio de suas dores. 
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Surge Saulo nesse contexto. Homem de grande cultura com 
pretensões a cargo no Sinédrio. 

Ouve falar sobre Estêvão, suas pregações e curas que promove. 

Entende que o trabalho de divulgação do Evangelho, pelos 
homens do “Caminho” é uma afronta à Lei de Moisés. Marca de ir para 
ouvir uma das pregações de Estêvão e avaliar o tom de suas prédicas e 
o quanto seriam ou não inofensivas. 

Saulo entra na igreja humilde de Jerusalém, observando os pobres 
e miseráveis que ali se encontravam com esperança nos olhos. 

Estêvão entra. Frequentadores daquele ambiente, sempre em 
busca de um lenitivo, recebem-no com sorriso. Estes o têm como 
desdobramento do amor do Cristo e ouvem sua prece em que suplica a 
inspiração do Todo-Poderoso. O jovem pregador lê uma passagem de 
Mateus. 

“Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao 
serviço de Deus. Suas portas constituem o maravilhoso caminho 
da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas 
as nações.”  

Acrescenta 

(...) Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e 
do Ocidente, num amplexo de fraternidade e luz. (...) A Lei é 
humana; o Evangelho é divino. (...) Com a Lei, éramos servos; 
com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e 
justo!” 

Saulo, não obstante sentir em si a ressonância do que pregava 
Estêvão, percebeu o perigo que sua mensagem acarretaria para o 
Judaísmo. 

Salientou em alta voz que ali eles ousavam dizer que a mensagem 
daquele carpinteiro estaria em superioridade à lei de Moisés. 

Estêvão, não obstante ter empalidecido, manteve-se sereno e 
imperturbável. 

Volta Estêvão a falar: 

“O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, 
ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com o seu 
engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-
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nos, como Deus nos ama. Por essa mesma razão, Ele ainda não 
foi compreendido.” (...) 

“O Cristo edificou, entre nós, seu reino de amor e paz, sobre 
alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma 
humana, com luz eterna! Quem de nós, então, compreendendo 
tudo isso, poderá identificar no Emissário de Deus um príncipe 
belicoso? Não! O Evangelho é amor em sua expressão mais 
sublime.” (...) 

“O Cristo é vida, e a salvação que nos trouxe está na sagrada 
oportunidade da nossa elevação, como filhos de Deus, 

exercendo os seus gloriosos ensinamentos.” (1) 

Saulo, naquele momento, coloca-se para revide, mas Estêvão 
finaliza sua fala pedindo as bênçãos do Cristo para todos ali presentes. 

Saulo o ameaça dizendo que Estêvão aprenderá a renunciar ao 
nazareno. Responde então o jovem pregador que o Sinédrio teria meios 
de fazê-lo chorar, mas não poderes para obrigá-lo a renunciar ao amor 
de Jesus Cristo. 

Aproxima-se uma mulher com sua filha que ficara muda. Pedia a 
graça da cura para ela. 

Estêvão disse que nada tinha para oferecer, mas poderia esperar 
do Cristo as dádivas que lhes fossem necessárias. 

Naquele momento a enferma falou. 

Diante do que ocorrera, Saulo busca uma forma legal para abrir 
um processo contra Estêvão. 

Estêvão, tomando conhecimento do fato, manteve-se sereno para 
responder ao que fosse requerido. Rogou a Jesus o amparo para 
testemunhar sua fé no Evangelho. 

No Sinédrio, o Sumo Sacerdote anuncia, para interpelar o 
denunciado, Saulo, conforme sua própria solicitação. 

Chamado a identificar-se, Estêvão responde com firmeza que 
pertence à tribo de Issacar, o que trouxe surpresa a seu inquiridor. Em 
razão de sua condição de israelita, teria o direito de replicar livremente 
às interpelações que lhe fossem dirigidas. 

Saulo explica a Estêvão que, em razão de sua resistência em 
prestar esclarecimentos quando do primeiro encontro com ele na igreja 
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do “Caminho”, fora considerado inimigo das ordenações do judaísmo. Ali 
seria Estêvão obrigado a responder a todas as interpelações, bem como 
que a condição de israelita não o livraria da punição reservada aos 
traidores. 

Acusado de caluniador, feiticeiro e blasfemo, pergunta Estêvão em 
qual sentido. Responde Saulo que blasfemo por afirmar que o carpinteiro 
de Nazaré ser o Salvador; caluniador por desqualificar a Lei de Moisés e 
os princípios sagrados que regem os destinos, de acordo com os 
princípios do judaísmo. 

Estêvão lhe responde que reconhece o Cristo como o Salvador 
prometido pelo Eterno, por meio dos profetas. Quanto à Lei de Moisés, 
nunca deixou de venerar a Lei e as Sagradas Escrituras, mas o 
Evangelho do Cristo é seu complemento. A lei de Moisés e as Sagradas 
Escrituras “são o trabalho dos homens”, o Evangelho do Cristo é o 
“salário de Deus aos trabalhadores fiéis.” 

Afirma Estêvão que Moisés é a justiça pela revelação, mas o 
Cristo é o amor vivo e permanente. Sente-se honrado em ser 
instrumento humilde em suas mãos. Complementa que, para Deus, 
Israel significa a Humanidade inteira. 

Nesse ponto, Saulo apresenta a sua primeira condenação, por 
Estêvão considerar toda a Humanidade como filhos de Deus. 

Com relação à denúncia sobre ser feiticeiro, esta em razão da 
cura da jovem muda, Estêvão, então, responde dizendo que na história 
do judaísmo muitos desses fatos ocorreram. Moisés fez jorrar água de 
uma rocha; abriram-se ondas revoltas do mar para que a fuga do 
cativeiro; Josué atrasou a marcha do sol. 

O doutor de Tarso percebe a dificuldade em que se encontrava 
para apresentar uma argumentação, diante da resposta concisa e lúcida, 
embasada na própria história do povo judeu. Considerou urgente sua 
tomada de decisão e dirige-se ao sumo sacerdote. 

Saulo, naquele momento, confirma a denúncia e diz que o 
denunciado acaba de confessar que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. 
No entanto, como israelita, tem direito à última defesa. Estêvão assim se 
expressa: 

Muito falais da lei de Moisés e dos profetas; todavia, podereis 
afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus 
gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, 
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negando-se à compreensão da mensagem divina? Aquele a 
quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré, foi amigo 
de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor 
princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou 
nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas, com o selo do 
amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram 
úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração 
repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento 

do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro.” (1) 

Ouviu-se então a voz daqueles que o acusavam condenando-o ao 
apedrejamento. Apressou-se Estêvão a acrescentar, antes que lhes 
tirassem a oportunidade da palavra: 

- Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no 
recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o 

corpo. (1) 

Saulo, naquele momento, pelo direito que lhe fora concedido em 
caso de defrontar-se com um irmão desertor, bateu-lhe no rosto de 
punhos fechados, inúmeras vezes. Recorria à força física por mais não 
ter o que dizer diante da lógica do Evangelho. 

Estêvão roga a Jesus o necessário auxílio para manter-se no 
testemunho. Se conseguira enfrentar as dificuldades pelo conhecimento 
de Moisés e dos profetas, mais ainda agora poderia testemunhar com o 
Cristo no coração. Sentiu Estêvão as lágrimas verterem pelo rosto. 

Neste momento Saulo observou o pranto misturar-se como 
sangue a jorrar da ferida causada por sua cólera. Conteve-se não 
compreendendo como o agredido recebera sua agressão com tanta 
passividade. 

Pergunta então a Estêvão se ele não iria reagir. 

O pregador Cristão responde com firmeza: 

- A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge 

da vossa.(1) 

O doutor da Lei, então, verificando a superioridade de concepção 
e pensamento, no auge da irritação profere finalmente:  
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- Analisando a peça condenatória – acrescentou ufano – e, 
considerados os graves insultos aqui expostos, como juiz da 

causa rogo seja o réu lapidado. (1) 

 

A partir de então, as perseguições fizeram-se presentes por toda a 
região. Saulo, tocado pelas atitudes de Estêvão – digno e imponente em 
sua fé e determinação na defesa do Evangelho – encheu-se de ódio, 
com sede de vingança, sentira-se ferido profundamente pelas 
humilhações públicas que, no seu modo de ver, sofrera por conta das 
atitudes do pregador do Evangelho. 

A morte de Estêvão 

Saulo mantinha o seu romance com Abigail. Ao encontrá-la sentia 
renovadas suas forças, depois das lutas que travara em Jerusalém. 
Esses momentos eram como dádivas concedias por Deus, um pouso de 
consolação. 

Abigail suavizara o seu coração, por vezes perturbado por sua 
impulsividade. Ela corrigia-lhe o espírito, aparava-lhe as arestas do seu 
caráter violento. Tentara, em certo momento, sensibilizar Saulo a 
modificar a pena imposta a Estêvão. 

No entanto, Saulo mantinha-se firme em sua decisão e lembrava 
que bastava terem libertado Pedro, Filipe e João. 

Insistira, ainda, que Abigail estivesse presente ao cerimonial do 
apedrejamento do pregador revolucionário – Estêvão -, não obstante a 
jovem pedir para ser poupada do espetáculo.  

No momento aprazado, ali estava Estêvão, bastante desfigurado, 
embora sereno, barba crescida que lhe alterava o aspecto fisionômico, 
cujos olhos mantinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. 

Instado ainda a negar-se a seguir o Mestre, como última 
oportunidade para conservar a sua vida, Estêvão afirma que morrer por 
Jesus significaria uma vitória. 

Diante desta afirmativa, fora o pregador do Evangelho atacado por 
alguns dos presentes, ficando seminu. Envergonhado, fora ajudado por 
um legionário romano a recompor suas vestes já rotas, em frangalhos. 
Sentira-se humilhado, mas lembrando-se do que contara Simão Pedro, a 
respeito do que vivenciara Jesus em seus últimos instantes, sentiu-se 
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consolado ouvindo em seu coração a voz do Mestre a dizer: “Todo 
aquele que desejar participar do meu Reino, negue-se a si mesmo, tome 
sua cruz e siga os meus passos.” (Mateus 16:24) 

Lembrou-se da irmã, que há muito não via e sentiu uma certa 
angústia no coração. Gostaria de revê-la. 

Sentiu em si o convite do Mestre ao testemunho público dos 
valores espirituais. Não obstante ferido e com passos inseguros, 
manteve-se firme e sereno. Continuavam as palavras ferinas e as 
ameaças da população ao redor. 

Saulo mostrara-se satisfeito com toda aquela manifestação 
popular. A morte daquele pregador seria seu grande triunfo, a conquista 
de prestígios políticos em Jerusalém, orgulhava-se das perseguições 
que gerenciara aos organizadores do “Caminho”. No entanto, 
sensibilizava-o a forte impressão que o comportamento de Estêvão 
marcara em sua vida. Indagava-se sobre qual a origem de tanta 
serenidade, mesmo enquanto apedrejado, sem demonstrar qualquer 
temor ou revolta. 

Em certo momento chega Abigail. Olha para aquele homem ali 
ensanguentado, rosto pálido, barba crescida. Tremia ao tempo que se 
indagava se não seria o seu irmão. Recordava-se do irmão Jeziel em 
situação semelhante, após a morte do pai. Teve ímpetos de atirar-se à 
frente daqueles que atiravam pedras naquele homem e buscar saber a 
sua identidade. 

Ao mesmo tempo o pregador do Caminho viu Jesus olhando de 
forma triste o doutor de Tarso, como a lamentar seu comportamento tão 
desviado dos princípios religiosos. Estêvão experimentou pelo seu algoz 
sincera amizade. Neste momento sentiu a presença do Cristo. Com o 
seu coração preenchido pelo sentimento fraterno olha para o Cristo e lhe 
diz: 

- Senhor, não lhe imputes este pecado!... 

Quando olha para Saulo vê junto dele a irmã amada, quanta 
saudade e esperança. Pensa naquele momento que ela havia sido 
levada ao Reino do Mestre e estava ali com ele em espírito, talvez para 
dar-lhe boas-vindas a um mundo melhor. 

Sente o afago do Mestre, acariciando-lhe a fronte onde uma pedra 
o atingira abrindo-lhe uma “flor de sangue”. 
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Abigail naquele momento exclama: 

- Saulo! Saulo!... é meu irmão. 

Saulo fica transtornado e não acredita que possa ser Jeziel. 

Abigail insiste e pede para falar com aquele moribundo. Saulo diz 
não ser possível, mas ela insiste, apelando pela lei de Moisés. 

Saulo acaba cedendo, diz que irá com ela identificar aquele 
homem, mas exige que ela se cale naquele momento em que estavam 
em público. 

Diz para um funcionário de alta categoria, que leve o morto ao 
gabinete dos sacerdotes. Soube que o pregador do Caminho ainda não 
morrera, mas insiste na sua recomendação. 

Ficaram ali sozinhos Saulo, Abigail e Estêvão. 

Estêvão murmurou: Abigail!... 

Ela exclama: Jeziel, como te vejo eu!... 

Ele responde: Não chores!... Eu estou com o Cristo!... Jesus é o 
nosso Salvador... 

Agora chamam-me Estêvão, e conta o lhe acontecera desde sua 
condenação como Jeziel. 

Mostra-se sereno e diz que não tem por Saulo um inimigo. 
Reconhece que Saulo deve ser bom, pois defendera Moisés até o fim... 
isto leva-o a crer que, quando conhecer Jesus também irá servi-lO com a 
mesma devoção. Diz a Abigail que seja para ele companheira amorosa e 
fiel. 

Naquele momento Estêvão lembra a parte final do Salmo 23: “o 
amor e a misericórdia seguirão por todos os dias de nossas vidas...” 
Pede a Abigail que recite a prece dos aflitos e agonizantes. 

Senhor Deus, pai dos que choram, 
Dos tristes, dos oprimidos, 
Fortaleza dos vencidos, 
Consolo de toda a dor, 
Embora a miséria amarga 
Dos prantos de nosso erro,  
Deste mundo de desterro, 
Clamamos por vosso amor! 
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Nas aflições do caminho, 
Na noite mais tormentosa, 
Vossa fonte generosa 
É o bem que não secará... 
Sois, em tudo, a luz eterna 
Da alegria e da bonança 
Nossa porta de esperança 
Que nunca se fechará. 
Quando tudo nos despreza 
No mundo da iniquidade, 
Quando vem a tempestade 
Sobre as flores da ilusão! 
Ó Pai, soia a luz divina, 
O cântico da certeza, 
Vencendo toda aspereza, 
Vencendo toda aflição. 
No dia da nossa morte, 
No abandono ou no tormento, 
Trazei-nos o esquecimento 
Da sombra, da dor, do mal!... 
Que nos últimos instantes, 
Sintamos a luz da vida 
Renovada e redimida 
Na paz ditosa e imortal. 

(livro Paulo e Estêvão, Emmanuel, por Chico Xavier) 

Terminada a prece Abigail mostrava seu rosto molhado pelas 
lágrimas. Acaricia Jeziel que serenamente aquietara-se. 

Saulo naquele momento diz que é impossível seu relacionamento 
com Abigail. Não poderia desposar a irmã de um inimigo que fora 
pregador da mensagem de um carpinteiro e o havia humilhado diante de 
toda a cidade. 

Abigail contraiu uma doença que lhe tomou os pulmões. A partir 
de então buscara conhecer o Evangelho. Sentira-se consolada, não 
obstante com expressão de amargura e melancolia. 

Convidado por Zacarias, pai adotivo de Abigail, Saulo é levado a 
visitá-la. Ele se surpreende com o que vê e pergunta se ela o perdoara e 
não o esquecera. Ela o recebe com alegria sincera e lhe diz que não 
pode esquecer aquele que lhe deu vida, e não há como falar em perdão, 
pois alguém pode perdoar-se a si mesmo? 
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Diz Abigail que, em sua amargura conhecera a história do Cristo. 
Leu avidamente o seu Evangelho. Pôde então compreender a ele, Saulo, 
reconhecendo a sua própria situação. 

Saulo insiste em saber se ela o desculpara, ao que Abigail 
responde que sua alma está tranquila. Jeziel está com Cristo e deixara a 
ele Saulo um pensamento fraterno. Deus estava sendo misericordioso 
com ela oferecendo a oportunidade de ter a presença de Saulo ali na 
casa. Ela não queria morrer sem poder vê-lo pelo menos por mais uma 
vez. 

No dia seguinte Saulo fora chamado por Zacarias que pedira fosse 
ele informado de Abigail estar agonizante. Saulo vai até lá. Abigail lhe diz 
que fora visitada por Jeziel e que seu quarto enchera-se de luz. Dissera-
lhe ele que ela seria levada naquele instante e que Jesus amava muito a 
Saulo e tinha muita esperança nele. 

Conclui, antes de morrer, que ela e Jeziel o ajudariam de um plano 
mais alto. Seguirão seus passos e o auxiliarão a conhecer a verdade. 
Ainda que não tivesse aceitado o Evangelho, Jesus encontraria um meio 
de tornar possível o encontro de seus pensamentos levando-os à 
verdadeira compreensão. 
 

Temos aqui dois exemplos de convidados ao trabalho, a uma missão. 
1 – aquele que, de certo havia assumido um compromisso, resistira e 
desviara-se dele. 
2 – aquele que desde o início assumira o seu papel, buscou o 
aprendizado com afinco, dedicou-se ao exercício da bondade e do 
trabalho fraterno; honrou o seu compromisso e ofereceu a oportunidade 
de um novo olhar àquele que se tornara cego à beleza e verdade que o 
Evangelho encerra, cristalizando-se nos ensinamentos antigos.  
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  Bem-aventurados os pobres de espírito 

As nossas virtudes são a luz que Cristo disse que temos 
em nós. A questão é que estão envolvidas pelas 
sombras de nossos vícios, nossos pensamentos 
negativos, pela mágoa, pelo orgulho, pela vaidade... 

Ao dizer que devemos iluminar nossas virtudes significa 
precisarmos deixar que elas brilhem em nós. 
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Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino 
dos céus. Mt 5:3 

Encontramos em A Gênese:  

“A vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino 
celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os 
orgulhosos serão humilhados.” A Gênese  Cap. I Caráter da 
revelação espírita, item 23 

“Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a 
felicidade na Terra, refreando as paixões más; somente esse 
progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, 
a paz, a fraternidade.” A Gênese, Cap. XVIII, São Chegados os 
tempos, item 19 

A doutrina espírita nos ensina que nossa meta é a de alcançar a 
condição de espíritos puros e nos elevarmos ao Mundo Celeste, ou 
Divino. Este é o reino celestial de que fala A Gênese, a que os humildes 
de coração serão elevados. 

Jesus afirmou, como está registrado em Lucas 17:21: “O reino de 
Deus está dentro de vós.”  

Podemos traçar um paralelo entre essas afirmativas e concluir que 
já reside em nós o reino celestial. No entanto, não temos dele 
consciência, certamente em razão das nossas limitações, ignorância 
quanto aos ensinamentos do Mestre e de como alcançar este reino que 
já faz parte da nossa essência como espíritos. 

O orgulho é uma de nossas deficiências mais importantes, pois 
dela resulta tantas outras como a vaidade, a soberba, a imprudência, o 
egoísmo, a arrogância, impertinência, impaciência. 

Encontramos ainda em A Gênese que só o progresso moral pode 
assegurar felicidade, decorrente da concórdia, da paz e da fraternidade. 

Jesus convocou-nos: “Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o 
vosso Pai celestial.“ Foi o chamamento para que buscássemos o nosso 
progresso espiritual, a partir da consciência e exercício dos seus 
ensinamentos. 

Também encontramos as palavras do Mestre no Evangelho de 
Marcos 4:22: “Porque nada está encoberto senão para ser manifesto; e 
nada foi escondido senão para vir à luz.” 



144 
 

As Leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. É parte 
integrante do corpo espiritual que nos identifica como Ser. Daí podermos 
afirmar sabermos tudo o que nos é necessário para que sigamos nessa 
jornada terrena com segurança e firmeza de propósitos. 

O que nos falta então para alcançar o reino celestial que já se 
encontra em nós? 

Certa vez ouvi a afirmativa de que todas as virtudes têm como 
morada o reino de Deus. Se o reino de Deus está dentro de nós, elas 
têm como morada o nosso Ser. 

Por que então não somos perfeitos, ou mesmo temos grande 
dificuldade nesse processo de progredirmos espiritualmente? 

É porque essas virtudes precisam ser iluminadas para que 
venham a se expressar de modo a percebermos sua presença em nós. 

Como então poderemos iluminar as nossas virtudes? 

Quando cumprirmos as Leis de Deus que também já se encontram 
conosco, como uma grande expressão do amor e misericórdia do 
Criador. 

Não é difícil, então, chegarmos à conclusão de estar presente em 
nós tudo o que nos tornaria competentes a alcançar a felicidade, a 
excelência moral, a perfeição. Enfim, a elevarmo-nos ao Mundo Celeste 
ou Divino. 

Assim sendo, precisamos desenvolver as virtudes que já se 
encontram em nós, iluminá-las por estarem embaciadas por nossa 
condição evolutiva ainda incipiente. 

A felicidade a que estamos destinados, a partir do momento da 
nossa criação, como espíritos, está diretamente ligada ao 
desenvolvimento, à iluminação de nossas virtudes. Isso ocorre na 
medida em que respeitamos as Leis que Deus, sabiamente, inscreveu 
em nossas consciências. 

Quando descumprimos alguma dessas Leis, impedimos a nós 
mesmos de sermos felizes. Desviamo-nos do caminho, da nossa senda 
redentora. 

É triste percebermos o quanto ainda nos indispomos ao 
aprendizado e ao cumprimento das Leis de Deus. Não podemos sequer 
negar ter delas conhecimento, já que inscritas em nossa consciência. 
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Mesmo que não as tenhamos de forma explícita em nossas 
mentes, sabemos quando nos desviamos dos princípios essenciais ao 
nosso progresso. Há uma sabedoria a alertar-nos constantemente, mas 
fazemo-nos de surdos às intuições e às orientações que afloram em 
nossas mentes a todo tempo. Não queremos ouvi-las, preferimos seguir 
buscando as luzes exteriores a ofuscarem nossa visão, os prazeres que 
sensibilizam nossos sentidos, exacerbando nossas percepções e 
emoções de tal maneira que não permitimos que as “vozes” interiores, 
advindas da consciência, se expressem com vigor orientando-nos para a 
direção do amor, da elevação moral e, portanto, da felicidade. 

Jesus certa vez disse: 

“Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; nem os que acendem uma candeia a 
colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a 
todos que estão na casa. 

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está 
nos céus.“ Mt. 5:14-16 

As nossas virtudes são a luz que Cristo disse que temos em nós. 
A questão é que estão envolvidas pelas sombras de nossos vícios, 
nossos pensamentos negativos, pela mágoa, pelo orgulho, pela 
vaidade... 

Ao dizer que devemos iluminar nossas virtudes significa 
precisarmos deixar que elas brilhem em nós. 

“Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o 
reino dos céus. “ Mt 5:3 

Devemos acatar esta afirmativa do Mestre como um importante 
chamamento. 

É certo que todos nós queremos alcançar a verdadeira pátria que 
nos aguarda, como prometido por Jesus. 

Para alcançarmos essa graça, essa beatitude, precisamos ser 
humildes de coração. Afastar o orgulho e outras expressões menos 
nobres do nosso modo de viver. 

Em o Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VII, item 4, 
encontramos: 
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“Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus 
significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a 
simplicidade de coração e humildade de espírito; ” 

Traz-nos o evangelista Mateus, quando Jesus chama os doze 
apóstolos e aproxima-se a mãe de Tiago e João: 

“Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com 
seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. 

Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede 
que estes meus dois filhos se sentem, um à tua direita e outro à 
tua esquerda, no teu reino. 

Jesus, porém, replicou: Não sabeis o que pedis; podeis beber o 
cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. 

Então lhes disse: O meu cálice certamente haveis de beber; mas 
o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me 
pertence concedê-lo; mas isso é para aqueles para quem está 
preparado por meu Pai.” Mt 20:20-23 

Estarmos ao lado de Jesus requer que tenhamos sido preparados 
pelo Pai. Por certo, o termos cumprido as Leis de Deus e iluminado as 
nossas virtudes já contidas em nós e não mais envolvidas pelo nosso 
orgulho que não as permitia resplandecerem. 

Lembra-nos, ainda, o Evangelho Segundo o Espiritismo o que foi 
registrado por Mateus: 

 “o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a vida pela redenção de muitos. ” (Mt. 20:28) 

Jesus foi a expressão máxima da humildade desde o nascer. Por 
ocasião da celebração da Páscoa com os discípulos, ele lavou seus pés, 
vestido por uma toalha com a qual os enxugou e disse-lhes: 

”Vós me chamais Mestre e Senhor; e dizeis bem, porque eu o 
sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também 
vós deveis lavar os pés uns dos outros.” (João 13: 13 e 14) 

E acrescentou:  

”Em verdade, em verdade vos digo: Não é o servo maior do que 

o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 

Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares.” 

(João 13;20) 
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Diz-nos Emmanuel em “O Consolador”, questão 225: “No turbilhão 
das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: - “Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida”. Se vos cercam as tentações de 
autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas 
palavras: - “Ninguém pode ir ao Pai senão por mim”. E se vos sentis 
tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais 
sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lO sempre no imo 
d’alma: - “Quem deseje encontrar o Reino de Deus tome a sua cruz e 
siga os meus passos”. 

Bem-aventurado aquele que se expressa com humildade e se 
apresenta como servo do Senhor, submisso às Suas Leis, já inscritas em 
sua consciência, iluminando suas virtudes contidas no Reino de Deus já 
presente em seu Ser espiritual. 

Podemos perguntar então: se o Reino de Deus está em nós, por 
que razão não o percebemos? 

Há uma história que nos leva a refletir sobre esta questão: 

No fundo de um lago, de água cristalina, há uma pérola de valor 
inestimável. Entretanto, para que a pérola possa ser vista da 
superfície, é indispensável que as águas estejam tranquilas; se 
estiverem agitadas pelo vento, a pérola continuará no mesmo 
lugar, mas não poderá ser vista. A porção de água do lago 
corresponde à nossa alma. Da mesma forma que não dá para 
enxergar através das águas agitadas, não dá para perceber o 
Reino de Deus através de nossas almas agitadas. Apenas 
quando as águas serenam, a pérola pode ser vista. Da mesma 
forma, apenas quando a alma for serenada, quando tivermos a 
nossa alma livre das perturbações inerentes ao apego a 
questões materiais, o Reino de Deus, que é a mais valiosa entre 
todas as pérolas, poderá ser percebido. (autor desconhecido) 
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Convivência familiar 

É um aprendizado a ser conquistado. A cada um de nós 
cabe saber como, principalmente se quisermos um 
convívio de paz e harmonia no lar. 

Estamos nessa jornada terrena para buscarmos o 
autoconhecimento e, só conhecendo a nós mesmos – 
nossas limitações, erros, sombras... até virtudes, 
talentos, acertos –, é que conseguiremos alinhavar as 
ações a serem promovidas no nosso dia a dia. 
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Não é fácil analisar questões relativas ao convívio familiar, 
interações emocionais e eventuais conflitos. 

Há muitas reflexões, emoções. Há muito o que dizer, mas as 
palavras não fluem com facilidade para exprimir realidades que muitas 
vezes tocam suscetibilidades e transgridem  valores por vezes tão 
arraigados. 

Variáveis surgem à mente, envolvimentos de conceitos e 
preconceitos. Dores que foram guardadas, não mencionadas. 
Escondidas no imo da Alma, sem conseguirmos formular palavras que 
as representem. 

Reflexões sobre os próprios pensares e agir, buscando 
compreensão e sem ela não poderíamos dizer o que nos ocorre no 
íntimo. 

Como dizer o que pensamos e sentimos se não nos 
compreendemos ainda? 

Experiências vividas pesam e deixam marcas. Dificultam nossos 
expressares, pois que ainda não cicatrizaram na Alma. 

Bom termos consciência de que, enquanto não estiverem 
cicatrizadas, elas dificultam a caminhada a dois, até mesmo a três ou 
mais, considerando os filhos e outros personagens da relação em 
questão. 

Deixando a nossa mente navegar por tantos olhares, eis que 
podem surgir algumas possibilidades e permitir o expressar que vai na 
Alma. 

Em meio a tudo isso fala alto o orgulho, a prepotência, o 
sentimento de poder e do se ter razão, sem deixar margem a que outros 
poderes se manifestem. Orgulhos de parte a parte. 

Há quem diga que precisamos deixar nosso orgulho de lado. 
Podemos perguntar: de qual de nós?  

De todos nós... Poderão responder! No entanto, se para um só 
dos envolvidos já está difícil cumprir essa meta, imaginem de todos a um 
só tempo?! 

Normalmente somos mais condescendentes com pessoas fora do 
convívio familiar do que com aqueles que nos são caros. Creio que 
esperamos mais destes do que daqueles. 
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Acreditamos que os mais próximos não irão nos decepcionar e, 
como somos todos seres ainda limitados e frágeis, sentimo-nos traídos 
em nossas expectativas e nos magoamos com mais facilidade com 
estes. 

Aqueles com quem não temos muito convívio são-nos, de certa 
forma, indiferentes. Como não esperamos uma atitude fraterna ou de 
respeito e consideração, se não somos tratados assim não damos 
importância para o fato e seguimos em frente, sem termos sido tocados 
em nossa sensibilidade. 

Sentimo-nos mais tocados pelo agir do outro na medida em que 
esperamos deste um comportamento mais positivo, fraterno, respeitoso, 
compreensivo. 

O problema é que nos deixamos envolver de tal forma com esse 
sentimento de decepção que permitimos transformarem-se em mágoa, 
rancor. É a expressão do orgulho, por não nos sentirmos merecedores 
de tratamento diferente do esperado em nosso íntimo. Esquecemo-nos 
de nossas próprias imperfeições que, quando expressas por nós, 
achamos muito natural. 

Por certo todos precisamos afastar essa sombra de nós mesmos. 
Buscar o amor dentro nós. Quando efetivamente amamos não há rancor 
ou mágoa, há compreensão, tolerância, respeito. 

E até que consigamos esta vitória sobre nós mesmos, o que 
fazermos para buscar um convívio saudável, respeitoso, de harmonia? 

É um aprendizado a ser conquistado. A cada um de nós cabe 
saber como, principalmente se quisermos um convívio de paz e 
harmonia no lar. 

Estamos nessa jornada terrena para buscarmos o 
autoconhecimento e, só conhecendo a nós mesmos – nossas limitações, 
erros, sombras... até virtudes, talentos, acertos –, é que conseguiremos 
alinhavar as ações a serem promovidas no nosso dia a dia. 

Analisar o quanto valorizamos nossas relações e o quão 
importante é dispensar nosso tempo e capacidades para alcançarmos 
nossos objetivos. 

Uma das faces do orgulho é o imaginar-se dono da razão. É 
quando oferecemos nossa forma de pensar sem refletir, agimos por 
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instinto, por vezes em voz alterada, principalmente quando não somos 
atendidos em nossos interesses. 

Ah! Quando ficamos alterados, temos por costume mobilizar-nos 
com estardalhaço, como a chamar a atenção daqueles que estão à volta, 
como a dizermos: Quero que vocês me ouçam, minha vontade é mais 
importante. Vocês devem me obedecer, dar-me razão. É uma expressão 
de raiva, por vezes descontrolada, até mesmo por vezes quase 
incontrolável. 

Será que é assim que conseguiremos manter a harmonia no lar? 
Pela imposição? 

Certamente que não! Poderemos até mesmo termos acatadas as 
nossas opiniões, mas será por medo. 

Quais ações poderiam ser positivas nessa busca pelo equilíbrio e 
harmonia? 

Buscar a consciência do conviver... viver com as pessoas, mais 
ainda se forem pessoas que amamos e escolhemos para serem 
companheiras nessa jornada. 

Não intensificar ou valorizar em excesso nossos próprios 
problemas. Sempre haverá alguém que também passa por dificuldades e 
está tentando superá-las. Ao invés de buscar a sobreposição dos 
próprios problemas em detrimento dos problemas de nossos familiares, 
busquemos soluções juntos, analisando cada variável e alternativas que 
viriam a acomodar a situação de forma favorável a todos. 

Quem sabe a solução para um poderá ser uma luz para a solução 
de outros? 

Tentar elencar as dificuldades identificadas, em ordem de 
importância, e dar prioridade de análise para a que mais se identificar 
como prejudicial. Acertar uma a uma. É possível até que, resolvendo 
uma das questões já se encontre solução para a próxima, pois cada 
exercício oferecerá um novo olhar acrescentando aprendizado nessa 
tarefa. 

O carinho, o respeito, a renúncia por vezes necessária, e até 
mesmo indispensável, promove uma energia, uma vibração entre os 
envolvidos, e até mesmo ao ambiente em que estão inseridos. É a 
harmonia se fazendo possível e visível. 
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Um momento de oração, de carinho, de aconchego, promove 
mudanças por vezes surpreendentes. 

Quando um dos familiares oferecer uma sugestão, não 
desqualifiquemos de forma impulsiva. Levemos o assunto para o 
entendimento de todos. Quem sabe esta não seja a luz necessária para 
que se veja a saída almejada. Mesmo que seja uma tênue luz, mas 
permitirá um olhar mais aguçado para vislumbrar a solução. 

Valorizemos a participação de cada um em todo o processo. Seja 
no encaminhamento de sugestões, seja por oferecer seu próprio trabalho 
para que outro ou outros detenham-se nas reflexões e encaminhamentos 
necessários. 

Outros fatores importantes para a manutenção de um lar 
equilibrado e harmônico: mantermos no lar conversas de bom senso. 
Afastarmos a ocorrência de assuntos desagradáveis que poderão 
promover discórdias, arrefecendo ações desenvolvidas que visem a 
manutenção do equilíbrio. 

Não nos esqueçamos de manifestar o nosso carinho a cada 
momento. Nunca será perda de tempo um abraço, oferecer um ombro 
amigo para ouvir e atenuar as dores do outro. 

Buscar conhecer as atribuições e as tribulações daqueles com 
quem partilhamos nossa casa, nosso tempo. Ações como essas 
promovem maior e mais saudável conexão com nossos companheiros 
de jornada. 

Não nos deixemos envolver pela pressa muitas vezes descabida. 
Um minuto ou dois a mais junto com os que amamos não fará nenhuma 
revolução no desenrolar de nosso dia de tarefas e obrigações. 

Voltando ao assunto do início destas reflexões... 

As dores ainda não cicatrizadas deixam marcas tão profundas que 
nos podem cegar e insensibilizar no convívio com outras pessoas. 

Chegaremos até mesmo a culpar aquelas que estão ao nosso 
lado, por não conseguirmos perceber que estamos vivendo um outro 
momento, por vezes com outras pessoas que nada têm a ver com as 
experiências que vivenciamos no passado. 

Se as pessoas envolvidas são as mesmas... Poderão ter o mesmo 
nome, serem a mesma personalidade. No entanto, já cresceram 
espiritualmente, buscaram sua reforma de comportamento e pensar. Nós 
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é que ainda não mudamos e continuamos a culpá-las por algo que 
creditamos a elas, como também a responsabilidade pelos dissabores 
que ainda calam em nossa Alma. 

Quando nosso Ser estiver em desequilíbrio, respiremos fundo e 
reflitamos: qual a razão da minha angústia; o que ainda falta para que eu 
promova a minha transformação? Procuremos a compreensão sobre nós 
mesmos, antes de buscar no outro as razões dos nossos transtornos 
emocionais. 

É o autoconhecimento que oportuniza essas reflexões e nos 
auxiliam a encontrar soluções. Mais do que isso, as mais adequadas a 
cada momento de nossas vidas. 

 

Aprender, transformar-se e amar 

Onde está, companheiro? 
Estivemos juntos em passado remoto, 
Vivenciamos experiências 
Por vezes difíceis. 
Incompreensão, 
Desamor, 
Injustiças, 
Paixões desmedidas. 
Não sei qual a nossa ligação! 

Por certo estamos ligados, 
Conectados por sentimentos, 

Emoções nem sempre nobres, 
Por vezes até inconfessáveis! 

É até constrangedor reconhecer 
E confessar a mim mesma. 

Quero dizer a você, companheiro, 
Que tenho tentado me conhecer, 
Buscar no recôndito da minh’Alma, 
Meus erros, meus deslizes, 
Dos mais variados matizes. 
Preciso encontrá-los, 
Reconhecê-los, 
Mais do que simplesmente isso, 
Preciso resgatá-los! 
Para tanto, meu primeiro passo 
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Está no me transformar, de certo. 
Sei que me acompanha, 

Olha para mim com os olhos do seu espírito, 
Talvez com rancor, com mágoa, 

Ódio até, talvez. 
Nem sei o que lhe fiz, 

Mas algo existe no seu Ser, 
Marcado pela minha insensatez. 

Volto a dizer, meu amigo, 
Que busco me encontrar. 
E no me encontrar, 
O me transformar. 
Quem sabe você, 
Ao ver o meu novo ser, 
Poderá perceber meu novo caminhar, 
E nesse novo caminhar 
Encontrar a minha busca 
De aprender a amar? 

Quem sabe, meu amigo, 
Companheiro de vidas idas, 

Venha até mesmo conseguir 
Se descobrir como alguém 

Capaz de também se encontrar 
Ao me ver em novo proceder? 

E podermos juntos, então, 
Olhar um para o outro, 

Abrindo novos sentimentos, 
Emoções tocando o nosso novo Ser 

Emoções de arrepender, 
Do aprender e do se encontrar. 

E nos abraçarmos, 
Ainda que seja em sonhos 

Ou em percepções sutis. 
Um dia, quem sabe? 
Poderemos nos encontrar em corpo, 
E nos reconhecermos, 
Não como desafetos 
Mas como grandes amigos 
Que aprenderam a se amar. 

Do livro Reflexões da Alma II, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Maria, mãe de Jesus 

Buscar entendimento para poder falar algo sobre esse 
Espírito, que assumiria a personalidade de nome Maria e 
que viria a cumprir uma missão de excelsa grandeza 
como mãe de Jesus, personalidade a ser assumida pelo 
Ser Crístico encarregado da coordenação do Planeta a 
que damos o nome de Terra, como também é membro 
da comunidade das potências angélicas de todo o 
sistema solar, como nos afirma Emmanuel em o livro A 
Caminho da Luz. 



156 
 

Ofereceram-me a oportunidade de falar sobre Maria, mãe de 
Jesus. Mais do que a oportunidade de falar sobre ela, a de estudar e 
refletir sobre este Espírito de uma forma diferente de como o havia feito 
até aquele momento. 

Até os meus trinta anos Maria fora a mãe de Jesus, simples assim. 
Uma mulher, que ainda jovem, fora visitada por um anjo que a ela 
anunciara vir a ser a mãe do Messias prometido ao povo de Israel. 

Encontramos no Evangelho de Lucas 1:28-31 e 38 

“E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada; o 
Senhor é contigo. 

Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a 
pensar que saudação seria essa. 

Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça 
diante de Deus. 

Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o 
nome de Jesus. 

Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em 
mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.” 

Ao acolher o Espiritismo no meu coração, busquei um novo olhar 
sobre esse Ser. Não só uma jovem mulher que havia sido escolhida para 
vir a ser a mãe de Jesus, o Messias. A partir de então, Maria veio a fazer 
parte, no meu íntimo, de uma plêiade de espíritos que têm a missão de 
proporcionar ensinamentos e oportunidades para que venhamos a 
encontrar o nosso caminho de elevação espiritual. Não só isso, também 
envolver-nos com o seu manto de luz e de amor. 

Assim eu passei a refletir sobre Maria. 

Ainda em mim um pouco do que me fora transmitido em minha 
infância. Um ser muito especial, tanto que ela fora escolhida para acolher 
em seu ventre Jesus, o filho do Deus único (expressão bíblica), 
prometido através dos profetas. 

Com o olhar, doravante ampliado pelas referências nos livros 
doutrinários, e na literatura complementar, busquei compreender melhor 
o significado que esse Espírito tem para aqueles que creem na 
reencarnação e na evolução dos espíritos.  
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Acolhi falar sobre Maria de Nazaré e recebi esta oportunidade 
como um verdadeiro desafio. 

Vocês podem até achar estranho eu expor de forma tão límpida e 
verdadeira o que me vai no íntimo, quase uma confissão. 

De pronto, senti-me sem condições de cumprir tal tarefa. Não me 
ocorrera, até aquele momento, a mínima possibilidade de vir a ter de 
estudar sobre Maria, suas emoções, sua vida, tanto no mundo espiritual, 
como encarnada com esta missão tão especial de acolher aquele que 
seria o nosso Amado e Grande Mestre. 

Por certo, dificilmente conseguirei ser fiel mesmo que a uma 
ínfima parte da sua verdadeira configuração como espírito. 

Tampouco o poderá ter sido qualquer obra, mediúnica ou não. 
Qualquer um de nós, sejam encarnados ou amigos do plano espiritual 
próximos de nós em vibração e conhecimento, ainda estará distante de 
um nível que nos possibilitaria falar de forma fidedigna sobre Maria. Está 
além da nossa condição evolutiva. 

Passei vários dias pensando muito sobre qual a forma de abordar 
o tema. 

Buscar entendimento para poder falar algo sobre esse Espírito, 
que assumiria a personalidade de nome Maria e que viria a cumprir uma 
missão de excelsa grandeza como mãe de Jesus, personalidade a ser 
assumida pelo Ser Crístico encarregado da coordenação do Planeta a 
que damos o nome de Terra, como também é membro da comunidade 
das potências angélicas de todo o sistema solar, como nos afirma 
Emmanuel em o livro A Caminho da Luz. 

Em processo meditativo, e em prece, cheguei a visualizar várias 
imagens como, por exemplo, o nosso País circundado por raios de luz, 
principalmente em seu centro. Perguntei a mim mesma: como poderiam 
esses raios estarem ali se estamos ainda tão distantes de sermos 
capazes de emitir tal luz? 

Veio-me a resposta e, não só, a percepção do que ali ocorria, 
eram raios que viam do espaço e dirigidos à aquela região. Energias que 
viam de forma esparsa e depois concentradas para o centro do Brasil. 

Visão que promovia imensa emoção. 

Vinha-me à mente que esses raios eram a nós dirigidos por um 
Ser que não poderia ser visualizado, tal a sua grandeza. Era-me 



158 
 

impossível identificar sua presença de forma a percebê-la delineada no 
espaço. 

Cheguei a visualizar, espiritualmente falando, um manto fluido, 
vaporoso, envolvendo inúmeros astros de uma forma indescritível, como 
a cobrir sistemas e galáxias. 

Mais alguns dias e continuava focada em buscar uma maneira de 
me expressar para levar uma mensagem sobre Maria de Nazaré. 

Em um momento de prece vislumbrei uma nova imagem do 
espaço e pude perceber que tal fonte de energia dirigia-se para muito 
além do nosso Planeta, o que vira era tão só um rastro dessa luz a 
transpassar nosso orbe, ali deixando parte da sua essência. Sem, no 
entanto, deixar de envolver outros orbes, tal a sua magnitude! 

Abstraindo-me e estendendo essa percepção ao que estava 
buscando compreender, vim a refletir: não podemos pensar que Maria, 
Espírito que assumira a missão de acolher o Ser Crístico na 
personalidade de Jesus, possa ser limitada a uma imagem ou a uma 
percepção material. Isto seria uma inaceitável tentativa da nossa parte. 

O Espírito, a que chamamos Maria, é de tal expressão que não 
cabe em qualquer definição que nos seria possível imaginar. 

Envolve-nos com Seu Manto de luz como que abrangendo o 
infinito. 

Não podemos pensar em Maria como um Ser com missão restrita 
a nós nessa jornada terrena. Nem mesmo ao nosso Sistema Solar. 

É transcendente. Só podemos ter vislumbres de sua existência, 
não mais do que isso. 

Então vou tentar passar reflexões e informações que se 
mostraram disponíveis para mim e possíveis de serem compreendidas 
por nós. 

Um pouco da sua história como uma filha prometida a um casal já 
avançado em idade. 

Já quando jovem, visitada pelo Anjo Gabriel. A visita que fizera a 
Isabel. Seu cântico de louvor a Deus. 

A apresentação de Jesus, feita pelo evangelista João, no Capítulo 
1 de seu Evangelho; como também a oferecida por Emmanuel, em o 
livro A Caminho da Luz. 
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A vida de Maria, após a crucificação de Jesus, acompanhada por 
João. 

E, por fim, sua elevação ao plano espiritual, orientada pelo espírito 
que estivera encarnado como Jesus. 

 

Em o Livro de Tiago (1) 

Conta a história de Jesus desde Joaquim e Ana, pais de Maria, 
mãe de Jesus. 

Discorre sobre a dificuldade de Ana para engravidar e os 
obstáculos que o casal enfrentava em razão disso. Eram discriminados 
na sociedade e Joaquim nem mesmo podia fazer suas oferendas no 
Templo, enquanto não alcançasse a graça de ter um filho. 

Joaquim, atormentado, retirou-se para o deserto e jejuou por 
quarenta dias. Ana, sua mulher, chegou a chorar sua viuvez e 
esterilidade. 

Visitada por um anjo, Ana soube que daria à luz e de sua prole se 
falaria em todo o mundo. E assim foi. Nasceu Maria. 

Aos três anos de idade foi levada ao Templo, como prometera o 
casal, e ali cresceu e foi educada. 

A história prossegue, com detalhes sobre o acolhimento de Maria 
por José (viúvo e com filhos). Fala ainda sobre o anúncio de que ela viria 
a engravidar-se e da missão do filho que deveria chamar-se Jesus. 

Assim encontramos no Evangelho de Lucas(2) 

Anúncio do Nascimento de Jesus  (Lucas 1:26-38) 

“Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma 
cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada 
com um varão cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome 
da virgem era Maria. 

E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada; o 
Senhor é contigo. 

Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a 
pensar que saudação seria essa. 

Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça 
diante de Deus. 
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Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o 
nome de Jesus. 

Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor 
Deus lhe dará o trono de Davi seu pai; e reinará eternamente 
sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 

Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez 
que não conheço varão? 

Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso o que há de 
nascer será chamado santo, Filho de Deus. 

Eis que também Isabel, tua parenta concebeu um filho em sua 
velhice; e é este o sexto mês para aquela que era chamada 
estéril; porque para Deus nada será impossível. 

Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em 
mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.” 

Maria visita Isabel  (Lucas 1:39-45) 

“Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região 
montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de 
Zacarias e saudou a Isabel. 

Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no 
seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou 
em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o 
fruto do teu ventre! 

E donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu 
Senhor? 

Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a 
criancinha saltou de alegria dentro de mim. 

Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as 
coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas.” 

O cântico de Maria  (Lucas 1:46-50 e 56) 

“Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o 
meu espírito exulta em Deus meu Salvador; porque atentou na 
condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as 
gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso 
me fez grandes coisas; e santo é o seu nome. 
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E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que 
o temem. 

E Maria ficou com ela cerca de três meses; e depois voltou 
para sua casa.” 

É sobre esse Ser, que se expressa de forma tão confiante e 
devotada, que iremos falar, tentando apresentar um espírito de fé, de 
coragem, de dedicação. Um Ser que se entrega inteiramente a uma 
missão que lhe é oferecida, um compromisso de elevada importância. 
Será, a partir de então, instrumento para que o mundo possa ser 
submetido a profundas transformações através do Messias prometido, 
desde os profetas, e sua mensagem de amor e submissão à vontade do 
Pai. 

Ambos serão figuras exemplares para a Humanidade terrena, 
sobre as quais até hoje referimo-nos com emoção e fervor. 

Falar sobre Maria, mãe de Jesus, é difícil para qualquer um de 
nós. O Evangelho fala pouco sobre esse Ser muito especial a quem foi 
agraciada a bênção de vir a gerar em seu ventre o Messias prometido, a 
encarnação do Ser Crístico que viria a receber o nome de Jesus, 
enquanto entre nós. 

 

A respeito desse Ser Crístico, encontramos no Evangelho de João 
(3) 

“O verbo se faz carne   

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

Ele estava no princípio com Deus. 

Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; a luz 
resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra 
ela. 

Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. 

Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, 
para que todos cressem por meio dele. 

Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. 
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Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava 
chegando ao mundo. 

Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e 
o mundo não o conheceu. 

Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 

Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os 
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do varão, mas de Deus. 

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e 
de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do 
Pai.” 

Também Emmanuel esclarece-nos quanto à excelsitude desse 
Ser. Podemos encontrar em o A Caminho da Luz (4) 

“Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de 
todos os fenômenos, do nosso sistema, existe uma Comunidade 
de Espíritos Puros e Eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, 
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de 
todas as coletividades planetárias. Essa Comunidade de seres 
angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, 
ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas 
proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos 
da organização e da direção do nosso planeta, por duas vezes 
no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se 
quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim 
de que se lançassem, no Tempo e no Espaço, as balizas do 
nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria 
em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda 
do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição 
imortal do seu Evangelho de amor e redenção.” 

 

O Ser que veio à Terra, para ser mãe de Jesus, é um Espírito de 
inúmeras experiências no plano espiritual. Certamente de expressivo 
saber e amorosidade. Aceitou a missão de assumir um corpo de carne, 
com suas limitações, em ambiente inóspito, diferentemente daquele que 
já conquistara por inúmeros méritos. 
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Por certo preparara-se por vários estágios até que alcançasse 
condições de adaptar-se às intempéries presentes à época. Preparação 
trabalhosa e severamente elaborada para que viesse a ser vitoriosa na 
missão abraçada. 

O alcance dessa ventura exigiria não só o próprio preparo, como 
espírito, como também dedicar-se a trabalho de esclarecimento espiritual 
de muitos espíritos, encarnados e desencarnados, objetivando a 
elevação das vibrações, da ambientação da região em que seria 
acolhido aquele Ser ainda muito mais elevado em sua pureza espiritual.  

O Espírito, aqui na personalidade de Maria, foi instrumento de que 
se valeu o Pai para a concretização da missão de que se encarregaria o 
Messias. Precisava ela ter todas as virtudes necessárias para este fim. 
Compromisso de grande vulto, base de uma nova esperança para a 
humanidade terrena.  

É importante que todos nós tenhamos em mente que esse Ser não 
mereça tão só o nosso respeito e gratidão por ter acolhido em seu ventre 
Jesus, o Cristo, mas também, e principalmente, por representar um ideal 
que deva ser seguido por nós, uma referência de dedicação, amor, 
comprometimento; na formação dos mais elevados sentimentos de 
fraternidade.  

Ao descer de planos elevados, de onde não precisaria retornar ao 
plano material, acolheu-nos a todos nós em seus braços, ao receber 
Jesus como filho amado. Doou-se para uma tarefa de grandes 
repercussões ao longo de milênios. 

Mais informações a respeito da vida de Maria, como também de 
Jesus, devemos ao trabalho de Lucas, um dos evangelistas. O apóstolo 
Paulo por algumas vezes entrou em contato com a mãe de Jesus com o 
intuito de escrever um evangelho a respeito da vida do Mestre, calcado 
nas memórias de sua mãe amorosa e dedicada. No entanto, foi-lhe 
impossível alcançar o intento. Solicitou a Lucas que o fizesse, 
incumbindo-o de fazer contato com Maria e dedicar-se à coleta de suas 
memórias. (5) 

Quando da crucificação, Jesus viu ali sua mãe e o discípulo 
amado ao seu lado. Disse ele a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. 
Dirigindo-se a João disse: Eis aí tua mãe. Desde esse momento o 
discípulo recebeu Maria em sua casa. (6) 
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Em certo momento Maria decidiu retirar-se para onde havia 
parentes mais próximos que a esperavam com especial carinho. Após 
algum tempo, porém, João lembrando-se do que lhe dissera o Mestre, 
vai à procura de Maria e conta a ela sobre o trabalho que abraçara em 
Éfeso, onde o cristianismo ganhava terreno, e oferece-lhe a sua proteção 
amorosa. Prontamente e, com alegria, Maria aceita o convite. 

Em pouco tempo o local escolhido por João e por Maria 
transformara-se em local de acolhimento dos menos favorecidos. A 
choupana ficara conhecida como “Casa da Santíssima”. (7) 

Houve então um tempo em que os cristãos foram perseguidos de 
forma dura e cruel. Maria colocou-se em prece rogando por todos que 
estavam vivenciando angústia por seguirem os ensinamentos de Jesus. 

Surgiu então alguém à sua porta que disse: “Minha mãe, venho 
fazer-te companhia e receber a tua bênção.” (7) 

Maria, profundamente sensibilizada por aquela voz, inspirando-lhe 
simpatia. Falou-lhe o visitante confortando-a, comenta então sobre as 
bem-aventuranças. 

Maria indaga-se sobre a razão de tomarem-lhe intensas emoções. 

O visitante fala então com profundo toque de amor: “Minha mãe, 
vem aos meus braços.” (7) 

Maria, nesse momento, reconhece naquele visitante a figura de 
seu filho. Em um impulso tenta abraçá-lo, mas é ele quem se ajoelha e 
beija-lhe as mãos, envolvido por um halo de luz. 

Diz então aquele que estivera entre nós como Jesus: “Sim, minha 
mãe, sou eu!... Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu 
reino a Rainha dos Anjos!...” (7) 

No dia seguinte foram chamar João, pois Maria não mais falava, já 
aguardando de forma serena o rompimento dos laços que a prendiam ao 
mundo material. (7) 

 

(1) Evangelho de Tiago é um evangelho apócrifo escrito provavelmente em 150. 
Esse título surgiu em fins do século XVI quando foi publicado, pois até então 
era chamado apenas de Livro de Tiago. 

(2) Evangelho de Lucas, Novo Testamento. 
(3) Evangelho de João 1:1-14, Novo Testamento 
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(4) Livro ditado por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier 
(5) De acordo com o Evangelho de João 19:26-27 
(6) No livro Paulo e Estêvão, capítulo Epístolas, de Emmanuel, por Francisco 

Cândido Xavier 
(7) De acordo com o livro Boa Nova, capítulo Maria, de Emmanuel, por 

Francisco Cândido Xavier 
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A cura da filha da mulher cananeia, ou sirofenícia 

"Então, respondendo, disse-lhe Jesus: Ó mulher, é 
grande tua confiança! Faça-se contigo como queres". E 
desde aquela hora, sua filha ficou curada.” (Mt. 15:28) 
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Antes de tecermos considerações sobre o encontro de Jesus com 
a mulher cananeia, é importante falarmos sobre o contexto em que se 
deu o fato.  

Depois da ocorrência da primeira multiplicação dos pães, como 
citado em Marcos 6:30-34 e em Mateus 14:13-21, os discípulos entraram 
em um barco para travessia do mar da Galileia. 

Jesus, após atender e despedir a multidão, foi ter com eles. Aqui 
se verificou ter Jesus andado sobre o mar e ido ao encontro dos 
discípulos. Está em Marcos 6:53-56:  

“E, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré, e ali 
atracaram. 

Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus; e 
correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos 
leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer 
que ele estava. 

Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades 
ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças, e 
rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla do seu 

manto; e todos os que a tocavam ficavam curados.” (1) 

Alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram ter com 
Jesus e ali o Mestre discorre sobre a questão de o que verdadeiramente 
contamina o homem. Enfatiza Jesus (Marcos 7:14-17):  

“E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós 
todos, e entendei. 

Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo; 
mas o que sai do homem, isso é que o contamina. 

[Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.] 

Após esta ocorrência, Jesus levanta-se daquele lugar e segue 
para as cercanias de Tiro e de Sidon. Região não israelita. Entra na casa 
daqueles que o aguardam, querendo deixar-se oculto. No entanto, é 
procurado por uma mulher que lhe diz ter uma filhinha obsidiada por um 
espírito sem esclarecimento, prostrando-se a seus pés. 

Aqui um aparte importante. 
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A referência como cananeia dá-se em razão de nesse território ter 
se estabelecida a primeira colônia dos cananeus, descendentes de 
Canaã, filho de Cam, neto de Noé. Referência bíblica em a Gênese 
10:15-20: 

“Canaã gerou a Sidom, seu primogênito (...) Depois se 
espalharam as famílias dos cananeus. 

(...) desde Sidom, (...) e daí em direção a Sodoma, Gomorra, 
Admá e Zeboim, até Lasa. 

São esses os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo 
as suas línguas, em suas terras, em suas nações.” 

Jesus já se tornara conhecido por toda a região, tanto que em 
Marcos 3:8, no episódio da cura do homem com uma das mãos 
atrofiadas, há a menção de uma multidão haver ido ao encontro de 
Jesus, para ouvi-lo, e entre esses os da região de Tiro e Sidom. 

No caso específico deste estudo, Jesus não teria ido às cercanias 
dessas cidades para levar a Boa Nova, ele pretendia permanecer 
incógnito. Neste contexto, os escritos evangélicos só mencionaram o 
encontro da mulher cananeia com Jesus, subentendendo-se, portanto, 
que o Mestre tenha conseguido manter-se afastado das multidões, não 
obstante este encontro. 

Sobre esta personalidade feminina, temos a dizer que era de uma 
religião diferente da de Jesus e de seus apóstolos, não judaica, e falava 
o grego, nativa da Sirofenícia. Marcos, em razão de a sua narrativa estar 
dirigida aos romanos, entra em detalhes quanto à origem da mulher que 
foi ao encontro de Jesus – minúcias étnicas e geográficas. Na narrativa 
de Mateus, por este dirigir-se aos israelitas, não deu importância a essas 
minudências, por certo em razão de a referência a cananeia ser 
suficiente para a identificação de quem se tratava. 

A mulher cananeia, quando se dirige a Jesus, chama-o não só de 
Senhor, como também de Filho de Davi. Expressão usual para um 
israelita, mas provavelmente não viria de alguém que não professava o 
judaísmo. Este fato leva-nos a crer que Jesus era realmente conhecido e 
respeitado na região, não obstante não ser território israelita. 

Aquela mãe aflita, ao solicitar que curasse sua filha, recebe de 
Jesus o silêncio (narrativa de Mateus). Os discípulos rogaram ao Mestre: 
- “Despede-a, porque vem gritando atrás de nós.”. Jesus responde: "Não 
fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel". 
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Há aqui duas situações que nos trazem estranheza: o silêncio de 
Jesus ao ser solicitado a ajudar a filha daquela mulher e o uso da 
expressão “despede-a”, pelos discípulos. Quanto ao silêncio de Jesus 
falaremos mais à frente. No entanto, quanto à expressão usada pelos 
discípulos vale esclarecer que, no grego, “despede-a” tem o mesmo 

significado de “despede, atendendo-a” (2) o que muda totalmente o 
sentido que de pronto poderíamos acolher ao ler o texto evangélico. 

Não obstante a mulher cananeia ter recebido primeiramente o 
silêncio em resposta à sua rogativa, ela mantém-se firme no ensejo de 
encontrar a solução para o problema da filha obsidiada. Volta então a 
dirigir-se a Jesus: “Senhor socorre-me"! Com esta atitude ela demonstra 
determinação, confiança firme e podemos até mesmo acrescentar, 
inabalável. 

Ao que Jesus diz: 

Em Mateus: 

"Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos"; 

Em Marcos: 

"Deixa primeiro que se fartem os filhos; porque não é bom tomar 
o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos". 

Como poderemos interpretar esta fala? Em primeiro momento algo 
em nós sugere que não aceitemos que Jesus possa ter respondido 
assim à mulher. Somando-se, a esta fala, o silêncio com que Jesus a 
ouve na sua primeira rogativa. 

Como imaginar o Mestre comportando-se assim com alguém que 
O procura em busca de socorro? Não daria para entender! 

Precisamos então buscar alguns significados para esta passagem 
e interpretar o comportamento de Jesus de forma a ser coerente com a 
imagem que temos dele, principalmente se aceitamos como verdadeiro o 
que contém a questão 625 de o Livro dos Espíritos: “Qual o tipo mais 
perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e 
modelo?” Resposta:  “Jesus.”  

Não há como acreditar que a fala de Jesus tenha sido com 
intenção de ofender ou humilhar aquela mulher. Então, passemos a 
refletir. 
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Quanto ao silêncio inicial do Mestre, poderemos interpretar como 
uma pausa intencional para avaliar a determinação da mulher e dar-lhe a 
oportunidade de demonstrar a confiança que depositava na possibilidade 
de ver sua filha curada pelo poder de Jesus.  

Quanto à fala de Jesus sobre oferecer-se o pão primeiro aos filhos 
e depois aos cachorrinhos... Bom esclarecer que os judeus chamavam 
os gentios de “cães”. Jesus, no caso, expressa-se usando o termo 
cachorrinhos. Refere-se Ele, na mesma frase, também a filhos, como se 
pudessem estar no mesmo contexto. Se assim buscarmos entendimento, 
tanto os filhos como os cachorrinhos poderiam estar juntos em um 
mesmo ambiente, como em um recinto doméstico onde estariam estes 
em harmonia. Ali, naquele momento, estavam eles – Jesus e os 
discípulos -, judeus, e ela uma mulher cananeia, identificada como uma 
pagã, estrangeira no rol dos gentios e, por decorrência, um “cão”. Ao 
Jesus referir-se aos cachorrinhos (diminutivo) estaria acolhendo-a de 
forma carinhosa. Não teria um sentido depreciativo. Poderíamos até 
mesmo nos permitir vislumbrar a feição sorridente do Mestre ao 

expressar-se assim. (3) 

A mulher persevera em sua confiança e diz a Jesus: 

Em Mateus: 

"Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que 
caem da mesa de seus donos". 

Em Marcos: 

"Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa 
comem as migalhas das crianças". 

Nesse momento Jesus então lhe diz: 

"Por esta palavra, vai-te: o espírito já saiu de tua filha". Narrativa 
de Marcos. 

"Ó mulher, é grande tua confiança! Faça-se contigo como 
queres". E desde aquela hora, sua filha ficou curada.” Narrativa 
de Mateus. 

Marcos ainda acrescenta: “E tendo entrado em sua casa, ela 
achou a menina deitada na cama, tendo (dela) saído o espírito.” 

A mulher cananeia demonstra, com a sua fala, não só que já 
ouvira falar sobre Jesus, sua mensagem de Boa Nova, suas curas... Ela 
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também já acolhera em seu íntimo a confiança naquele Ser que 
promovera maravilhas por toda aquela região. 

Uma observação interessante, encontrada também no livro 
Sabedoria do Evangelho, Livro 4, do Pastorino, é que tanto a mulher 
cananeia quanto o Centurião solicitaram a cura à distância, da filha e do 
servo, respectivamente. Foram ali demonstradas, por parte desses dois 
personagens, a confiança firme e sólida. As duas curas efetivamente se 
deram sem que Jesus estivesse fisicamente presente junto aos doentes 
mencionados.  

Agostinho (Santo Agostinho, para os católicos), em seus estudos 
Questões Evangélicas, registra: 

"as duas curas milagrosas que Jesus realizou, nessa menina e 
no servo do enturião, sem entrar em suas casas, são a figura de 
que as nações (os gentios) seriam salvos por força de sua 
palavra, sem serem honrados, como os judeus, com sua visita". 
(4) 

Há uma observação em a Bíblia de Jerusalém que: “Jesus realiza 
uma cura em benefício de pagão ou de pagã; mas ele cura à distância, 
pelo poder de sua palavra, porque não era permitido a judeu entrar na 
casa de pagão.” 

É uma visão interessante sobre os dois fatos. Poderemos até 
mesmo estender essa interpretação oferecida por Agostinho a todos nós 
que somos beneficiados pelo poder do Mestre em nossas curas físicas e 
espirituais. Não obstante não estejamos vivenciando a graça da sua 
presença física entre nós. Temos a oportunidade de sermos curados, 
pacificados, abençoados à distância, necessitando, tão somente, 
acolhermos em nossos corações a confiança, a determinação, a vontade 
e, principalmente, a esperança e a fé. 
 

(1) “Que façam para eles tzitzit (franjas) sobre as bordas das suas 
vestes, pelas suas gerações e porão sobre os tzitzit da borda um 
cordão azul celeste. E será para vós por tzitzit e vereis e lembrareis 
todos os mandamentos de Deus e os cumprireis e não errareis indo 
atrás do vosso coração e atrás dos vossos olhos, atrás dos quais vós 
andais errando; para que vos lembreis e cumprais todos os Meus 
mandamentos e sejais santos para com vosso Deus.” (Números 
15:38-41) 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/N%C3%BAmeros/XV#15:38
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/N%C3%BAmeros/XV#15:38
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(2) Interpretação oferecida na Bíblia de Jerusalém.  

(3) Sugestão oferecida por Pastorino em o livro Sabedoria do Evangelho, 
Livro 4) 

(4) (Quaestiones Evangelicae, 1, 18, in Patrol. Lat. vol. 35, col. 1327) 
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Reflexões sobre Gratidão 

O ter consciência de precisarmos ser gratos por toda e 
qualquer experiência, mais ainda, internalizarmos esse 
sentimento de gratidão por tudo o que nos ocorre, é a 
própria expressão de já estarmos galgando novos 
caminhos em direção à plenitude espiritual, ainda que 
sejam os primeiros passos. 
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Este estudo se propõe a trazer uma visão mais profunda sobre o 
sentimento Gratidão e seu significado, apresentando um foco diferente 

daquele que nos é familiar. (1) 

Diz-nos Joanna de Ângelis, em seu livro Psicologia da Gratidão, 
que este sentimento deve ser vivenciado em todos os momentos de 
nossas vidas, mantendo-o como roteiro para elevação dos valores 
morais e emocionais. É fundamental para a manutenção da saúde 
integral dos seres humanos. 

A gratidão é uma bênção. 

Quando pensamos em gratidão, sempre vem ao pensamento... 
retribuição. Fazer-se credor de um bem e necessitar retribuir, fazer um 
bem ao outro que nos proporcionou algo, seja prazer, seja algum bem 
material. É impulso imediato do nosso ser, pois que nos sentimos 
devendo a outrem por termos sido agraciados com algo. 

Neste caso, é a manifestação do ego ainda muito presente em 
nós.  

Não obstante ser a presença do reconhecimento no nosso íntimo, 
salutar e importante, ainda é uma expressão da necessidade de oferecer 
algo em troca, um presente que não pode ser recebido sem 
compensação para aquele que o oferece. 

É a preservação de emoções retributivas – não podemos ficar 
“devendo” ao outro. Uma expressão da oferta que não pode ficar a 
dever. 

Este tipo de comportamento representa a permanência, ainda em 
nós, da imaturidade emocional. 

É importante que saibamos lidar de forma saudável com esse 
sentimento porque, mesmo que venhamos a alcançar uma nova 
dimensão do que representa o sentimento gratidão em nossas vidas, 
pessoas com quem experienciamos essa jornada terrena podem não ter 
alcançado essa graça. Estas ainda estarão vivenciando a percepção de 
que deveriam receber algo como compensação pelo que ofereceram. 

Nestes casos, também a gratidão deverá estar presente, para que 
sejamos afáveis e compreensivos. A gratidão aqui está na percepção de 
nós já termos alcançado a condição de reconhecer o nosso processo de 
amadurecimento emocional. 
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Como podemos manifestar a nossa gratidão não nos envolvendo 
com o manifestá-la de forma retributiva? 

Joanna de Ângelis sugere expressarmo-nos “com um sorriso ou 
uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa canção 
oracional, com o bem que esparze, é sempre feliz, vivendo pleno.”  

Canção dos Homens (2) (Anexo) 

Creio que nós também temos a nossa canção. É algo que existe 

dentro de nós, desde que fomos criados como espíritos, sempre que 

precisamos, está ali oferecendo-nos o norte para nosso caminhar. 

Quando precisamos de uma orientação para nossas atitudes e escolhas, 

podemos contar com a nossa canção; se estamos como que perdidos 

em nosso caminhar, sem condições de encontrar o nosso rumo, alguém 

poderá cantar essa canção para fazer-nos lembrar da beleza que existe 

em nosso Ser. Esta canção nos acompanha mesmo quando de nossa 

viagem como espíritos através das várias existências, físicas ou em 

planos sutis. 

Esta canção é o conjunto das Leis de Deus que está em nossa 
consciência. 

O significado da gratidão 

Na sua origem, gratidão significa graça, agradável. Podemos 
interpretar assim: sentir-se de forma agradável por tudo o que se recebe 
ou nos é concedido. 

Joanna de Ângelis enfatiza que o conhecer e perceber a 
importância da gratidão na vida de um Ser impulsiona-o a emoções 
nobres, vivenciando o grato sentimento de uma plenitude espiritual. 

Ao longo de nossas vidas, desde a fecundação, somos agraciados 
com “favores” proporcionados pela Natureza, sem que tenhamos de 
fazer algo para recebê-los. Isso nos impulsiona a crer não ser necessária 
uma ação de nossa parte para merecê-los, pelo menos por uma boa 
parcela de tempo. Leva-nos a um sentimento egoísta, usufruir de 
benesses sem consciência de responsabilidades por essas graças 
recebidas. 

Na medida em que a vida nos impulsiona a um sentimento mais 
nobre, abrindo porta ao amor, ainda que incipiente, este começa a se 
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expressar na forma de bondade, de gentileza para com as outras 
pessoas, outros seres. É o despertamento para o sentimento de 
gratidão. 

Ainda que com o impulso do retribuir, tem valor inestimável para 
nossa evolução, é o iniciar do processo de despertar para a verdadeira 
gratidão que virá a ser a emoção espontânea do agradecer a tudo e a 
todos pelo que nos ocorre no decorrer da vida, não só como Almas em 
corpos físicos, principalmente como Espíritos que somos, eternos. Virá a 
ser algo grandioso, percepção que a maioria de nós ainda não está 
preparada para compreender e alcançar seu significado. 

Vale ainda lembrar as palavras de Joanna de Ângelis (1): 

“Claro está, portanto, que a gratidão, para ser legítima, exige que 
haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida, o doce enlevo 
que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste, 
que se compreenda a magia do existir, percebendo-se as 
dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de 
intercâmbio.” 

(...) É indispensável deixar-se triturar pelas ocorrências, e 
superá-las mediante a autoestima e o autorreconhecimento. 

Lembro aqui o título de um texto do teólogo, poeta e cronista 
Rubem Alves: Ostra feliz não faz pérolas.  

Manifestar a gratidão em qualquer circunstância, seja pelo bem 
que se recebeu; pela oportunidade de se ter podido ser útil; pelo que 
ainda não foi possível realizar, mas proporciona aprendizado; pelas 
falhas, pois que nos fazem refletir e buscar paciência, tolerância, 
compreensão. 

É a consciência da importância de toda e qualquer experiência em 
nossas vidas. Expor-se à vivência da jornada terrena com humildade. 
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A vida e a gratidão 

Há uma história interessante que Joanna de Ângelis conta em seu 
livro: 

Um elefante, em um circo, começou a ter atitudes agressivas, 
colocando em risco a vida de seu tratador. Viera a ser condenado a 
morrer, decidindo-se por ocorrer frente ao público, buscando-se maior 
número de espectadores. 

No dia, alguém se apresentou e dispôs-se a entrar na jaula e 
tentar acalmar o elefante. Cuidou-se então das questões legais que 
levariam à isenção de responsabilidade por parte dos representantes do 
circo e o homem foi levado à jaula para o encontro com o elefante. Tal 
visitante começou a falar baixinho, palavras não reconhecíveis pelas 
outras pessoas, soando em tom melódico. O animal foi-se acalmando, 
deixou de se balançar e seus olhos retomaram a expressão habitual. O 
visitante saiu calmamente da jaula e explicou: 

- Bozo não é mau. Ele estava apenas com saudades do 
hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de 
um elefante hindu, ele estava com saudade da sua terra, da língua 
materna, e acalmou-se, tendo sua paz restituída. 

Tal visitante foi reconhecido, depois, pelo proprietário do circo. Era 
conhecido como o inesquecível amigo dos animais e escrevera inúmeras 
histórias sobre eles, traduzidas em muitos idiomas. Ele mostrara-se 
agradecido ao animal saudoso e devolveu-lhe a vida. O elefante 
mostrou-se agradecido ao ouvir a música no idioma a que estava 
acostumado e expressou sua gratidão, recuperando a calma. 

A consciência da gratidão 

No nível ainda do não entendimento das razões de estarmos 
vivenciando uma experiência de dificuldades, de desentendimentos, 
condições insalubres, estes, aparentemente, são só obstáculos a serem 
transpostos e, na maior parte das vezes, à custa de dores e sofrimentos. 

No entanto, quando começamos a perceber o quanto temos a 
nosso favor nessa jornada terrena; a tomar consciência do quanto temos 
de oportunidades que nos trazem alegrias, bem-estar, realizações 
nobres; passamos a identificar experiências pelas quais deveremos ser 
gratos. São pequenas ou mesmo grandes coisas. 
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A própria vida física é algo pelo qual devemos ser profundamente 
gratos. Oportunidade de vivenciar aprendizados, conhecimentos que nos 
levam a melhor refletir sobre nós mesmos, nosso processo evolutivo. 
Propicia a nós buscar virtudes que virão a fazer brilhar a nossa 
verdadeira essência, o nosso Eu verdadeiro, o Espírito. 

O corpo físico que vem a sofrer as ações das intempéries, 
desgasta-se ao longo da jornada terrena, desgastes estes inerentes a 
qualquer matéria física, efêmera, impermanente. Este corpo é só um 
instrumento de que nos valemos para sedimentar aprendizados, 
experienciar valores adquiridos, exercitar provas.  

Sejamos gratos por tê-lo conosco, abrigando-nos 
temporariamente, a nós Espíritos, para que venhamos a galgar novos 
páramos em direção à luz. 

Sejamos gratos por tudo o que promove a nós oportunidades de 
elevação moral. Mesmo que por vezes venhamos a nos perder pelo 
caminho, novas oportunidades surgem, novas frentes de vivências e 
despertares. 

Sejamos gratos, pois podemos recomeçar ou até mesmo 
retomarmos de algum ponto nosso processo evolutivo, algo ou alguém 
toca a nossa sensibilidade e nos faz despertar e abrir nossos olhos para 
novos horizontes. 

Sejamos gratos por nos percebermos não mais um ser 
individualista e sim um Ser que é plural. É quando cada um de nós não 
mais se percebe como Eu... percebe-se em todos os seres. É quando vê 
um mundo em que estamos juntos, aprendendo juntos, alegrando-nos 
juntos e só sendo felizes se o formos todos nós. 

Ubuntu (3) (Anexo) 

O milagre da gratidão 

O ter consciência de precisarmos ser gratos por toda e qualquer 
experiência, mais ainda, internalizarmos esse sentimento de gratidão por 
tudo o que nos ocorre, é a própria expressão de já estarmos galgando 
novos caminhos em direção à plenitude espiritual, ainda que sejam os 
primeiros passos. 

De início, esse despertamento far-se-á por um exercício diuturno e 
disciplinado, consciente e determinado. A partir de certo momento, dar-
se-á por continuidade espontânea, por já fazer parte do nosso Ser que 
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fará desse despertamento um proceder prazeroso... a gratidão já terá 
tomado o seu lugar em nosso íntimo. 

Importante trazermos aqui a referência que faz o livro O Céu e o 
Inferno – Código Penal da Vida Futura: 

“Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 
três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e 
suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da 
expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação; só 
a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a 
causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma 
anulação.” 

Diante desse registro, precisamos ter um olhar diferente sobre 
nossas dificuldades, mesmo experiências dolorosas (físicas, emocionais 
e espirituais) são oportunidades que nos favorecem mudar nossa forma 
de encarar a própria vida. 

A expiação é a maneira pela qual exercitaremos as nossas 
correções morais, é imprescindível no nosso processo evolutivo. Traz 
dores, dificuldades na nossa vivência, é verdade, mas não evoluiríamos 
se não nos exercitássemos, colocando-nos à prova quanto a 
aprendizados já adquiridos no passado, recente ou de épocas remotas. 

Diz ainda Joanna de Ângelis: 

“Agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não 
aconteceu ainda, e, particularmente, quando suceda, fazer o 
mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário 
para o processo de crescimento espiritual, conforme programado 
pela Lei de Causa e Efeito.” 

“Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse 
é o estímulo propiciado pela humildade que faz que se 
compreenda quanto se recebe, desde o ar que se respira 
gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, 
preservadores da existência.” 

Creio que vale lembrar uma das histórias na vida do Chico Xavier. 

Um amigo conversando com ele dizia que não entendia bem 
algumas coisas que ocorriam. Sempre se dedicava ao trabalho 
no Centro que frequentava; empenhava-se nas obras de 
caridade, trabalho espiritual; procurava fazer sempre o bem e, 
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mesmo assim, sua saúde estava sempre frágil, não conseguia 
ter uma vida financeira equilibrada, sua família por vezes se 
encontrava em dificuldades. 

Por outro lado, observava seu vizinho que estava sempre a 
aproveitar a vida, tinha uma ótima casa, carro do ano e coisas 
assim. Não tinha projetos de ajuda aos necessitados, muito pelo 
contrário. 

Ele queria entender a razão de tudo isso. 

Chico muito calmamente comentou que eles deveriam ser gratos 
a Deus por tudo isso, pois eles – Chico e o amigo – já estavam 
colhendo os frutos da semeadura, mas o vizinho ainda só estava 
plantando. 

Muitas vezes encaramos nossas dificuldades – físicas, 
emocionais, financeiras – como fatores negativos em nossas vidas. 
Acreditamos até, por vezes, que estamos sendo penalizados por nossa 
maneira de pensar e de agir. 

Procuremos não desqualificar nossas dores e obstáculos que a 
vida nos apresenta. São oportunidades preciosas de aprendizado. 
Deveremos nos recolher e meditar sobre o que precisamos perceber, 
nesses momentos, que nos possa proporcionar valiosos ensinamentos 
sobre como estamos conduzindo nossas vidas. O recolhimento muitas 
vezes é necessário para que tenhamos condições de nos observar 
melhor, com a nossa sabedoria interior. 

Sermos gratos inclusive pelos insucessos não pode fazer-nos crer 
que o sofrimento é necessário, pois que sofrimento representa a não 
aceitação pela dor, ou pela experiência decorrente desta, como fator de 
promoção do aprendizado e elevação espiritual. Se acolhêssemos o 
entendimento de que o sofrimento é necessário, correríamos o risco de 

buscar a autoflagelação, “a eleição pessoal pelo sofrimento” (1) 

“A gratidão pelos insucessos aparentes constitui o 
reconhecimento por entender-se que fazem parte da 
aprendizagem; e a sua ocorrência em forma de dissabores, de 
padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao 
abandono a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de 
ser. Melhor, pois, sofrê-los, vivenciá-los com resignação, quando 
se apresentam, do que ignorá-los, envolvê-los em máscaras ou 

postergá-los...” (1) 
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A humildade, a misericórdia e o amor proporcionam a 
conscientização da fragilidade moral ou psicológica daquele que venha a 
impedir-nos de alcançar um objetivo, agredir-nos ou ofender. A 
tranquilidade que nos envolve em qualquer dessas circunstâncias, 
preenche todos os espaços íntimos do nosso ser. 

Poema Obrigada, Senhor (4) (Anexo) 

 

(1) Psicologia da gratidão, Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco 
(2) http://www.caminhosdeluz.org/A-277.htm 
(3) https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofia) 
(4) Reflexões da Alma III, Elda Evelina, Bookess Editora 

 

Canção dos Homens (2) 

“Quando uma mulher, de certa tribo da África, 
sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres 
e juntas rezam e meditam até que aparece a “canção da criança”. 
Quando nasce a criança, a comunidade se junta 
e lhe cantam a sua canção. 
Logo, quando a criança começa sua educação, 
o povo se junta e lhe cantam sua canção. 
Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta. 
Quando chega o momento do seu casamento a pessoa escuta a sua 
canção. 
Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, 
a família e amigos aproximam-se e, 
igual como em seu nascimento, 
cantam a sua canção para acompanhá-lo na "viagem". 

"Nesta tribo da África há outra ocasião na qual os homens cantam a canção.  
Se em algum momento da vida a pessoa comete um crime 

ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado 
e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor. 

Então lhe cantam a sua canção". 
"A tribo reconhece que a correção para as condutas 

antissociais não é o castigo; 
é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. 

Quando reconhecemos nossa própria canção 
já não temos desejos nem necessidade de prejudicar ninguém." 

http://www.caminhosdeluz.org/A-277.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosofia)
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"Teus amigos conhecem a "tua canção" 
e a cantam quando a esqueces. 
Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes 
ou as escuras imagens que mostras aos demais.  
Eles recordam tua beleza quando te sentes feio; 
tua totalidade quando estás quebrado; 
tua inocência quando te sentes culpado 
e teu propósito quando estás confuso.“ 

(Tolba Phanem) 

 

Ubuntu (3) 

Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo e, 
quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria 
até o aeroporto de volta para casa. Sobrava muito tempo, então, propôs uma 
brincadeira para as crianças, que achou ser inofensiva. 

Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, colocou tudo num 
cesto bem bonito com laço de fita e deixou o cesto debaixo de uma árvore. 
Chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse "já!", elas 
deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia 
todos os doces que estavam lá dentro. 

As crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no 
chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse "Já!", 
instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo 
em direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a distribuir os 
doces entre si e comerem felizes. 

O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou porque elas tinham ido 
todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e, assim, 
ganhar muito mais doces. 

Elas simplesmente responderam: "Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia 
ficar feliz se todas as outras estivessem tristes?" 

Ele se surpreendeu com a sua falta de percepção! Meses e meses 
trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido, de 
verdade, a essência daquele povo. Ou jamais teria proposto uma 
competição, certo?  

Ubuntu significa: "sou o que sou pelo que NÓS SOMOS!" 

Ubuntu 
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No contexto africano, isso sugere que o indivíduo se caracteriza pela 
humanidade com seus semelhantes e através da veneração aos seus 
ancestrais. Assim, aqueles que compartilham do princípio do Ubuntu no 
decorrer de suas vidas continuarão em união com os vivos após a sua 
morte. 
 

Obrigada, Senhor(4) 

Obrigada Senhor 
Pelo sol que me aquece 

Pela luz que ilumina os meus sonhos 

Pelo mar que dá beleza ao horizonte 

Pelo lar que me acolhe 

Pelo amor que me envolve 

Pelos amigos que me amam 

Por aqueles que me ensinam 

Por aqueles a quem posso ajudar 
Por todos que posso amar 
Agradeço pela vida 

Pela oportunidade de existir 
Pela possibilidade de sentir 
E de me emocionar 
Ao ver uma criança 

Ao olhar um sorriso aberto e sincero 

Ao receber um abraço fraterno 

Ao sentir um beijo materno 

Ao acolher um filho nos braços 

Ao enxugar uma lágrima com os lábios 

Ao perceber e reconhecer 
A importância de viver 
E poder exercitar todo o amor que Deus me oferece a cada momento, por 
toda a eternidade 

Agradeço, Senhor, pela vida que existe em mim. 
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Que trazes contigo? – Verdadeira propriedade 

Dedicamos boa parte de nossas vidas na busca pela 
felicidade e pouco percebemos que a felicidade está em 
ser livre das amarras do orgulho, do egoísmo, do apego. 
O alcançar a vida eterna, estar verdadeiramente com o 
Mestre, é encontrar essa liberdade, despojar-se do que 
nos aprisiona aos anseios materiais. Encontrar a 
verdade em nossas vidas. 
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Temos, ao longo da nossa jornada, muitas oportunidades de 
colher bênçãos sob as mais variadas formas e conceitos. Seja no 
agregar conhecimento, afeições, ou mesmo bens materiais. 

Pode ser que você pergunte nesse momento: Como reconhecer 

bens materiais como bênçãos? 

Tudo que conseguimos acolher em nossas vidas são 

oportunidades abençoadas, pois são instrumentos de aperfeiçoamento e 

de trabalho no bem próprio e no daqueles com quem convivemos. 

A grande questão é: nós temos consciência disso; nós utilizamos 

esses bens (emoções, aprendizado, valores materiais ou morais) no 

aperfeiçoamento próprio e no daqueles com quem partilhamos esse 

momento na eternidade? 

O amealhar esses bens é um processo delicado e muito 

importante. Ao longo dessa jornada terrena buscamos cada vez mais o 

Ter, sob de que forma for, e não refletimos sobre a razão pela qual 

oportunidades nos surgem para propiciar condições de coletar 

aprendizados, amizades e valores. 

Pensamos que a vida nos proporciona o Ter para tão somente 

usufruirmos e nos deleitarmos com prazer físico e emocional. É uma 

visão estreita e de curto prazo. Não há como manter esse estado de 

alma por toda a eternidade! 

Disse certa vez Mahatma Gandhi: “Aprenda como se você fosse 

viver para sempre. Viva como se você fosse morrer amanhã.” 

Na maior parte das vezes aprendemos e vivemos como se 

fôssemos viver para sempre. Algumas pessoas aprendem e vivem sem 

nem pensar no que virá a ser a própria vida. Simplesmente prosseguem, 

um dia após o outro, sem refletir sobre o que estão fazendo, bastando a 

elas somente o usufruir, buscando o ter mais e mais. 

Há também pessoas que acreditam que o Ter não é saudável e 

sim um instrumento de desvio moral no oportunizar levar por caminhos 

de prazer físico e conquistas materiais. 
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Enfim, é um assunto complexo e requer muita reflexão para 

compreendermos o quanto esse processo se insere no contexto desse 

caminhar evolutivo e na justiça de Deus em nossas vidas. 

Jesus, em passagem expressa nos Evangelhos de Mateus 19:16-

24, Marcos 10:17-25 e Lucas 18:18-25, conta-nos sobre o jovem que 

pergunta como deveria proceder para alcançar a vida eterna. Responde 

o Mestre que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem afirma já 

cumprir os mandamentos. Jesus então acrescenta que ele, para ser 

perfeito, deveria vender tudo o que tinha e partilhar o valor auferido com 

os pobres. Depois, então, seguir o Mestre. O jovem não se sentiu em 

condições de agir assim e se foi, entristecido. 

Há muitas interpretações sobre essa passagem, uma delas a de 

que não deveríamos manter bens materiais conosco e sim levarmos uma 

vida de pobreza, de penúria. Até mesmo há quem condene as pessoas 

que têm oportunidades de conquistar bens materiais, como se não 

cumprissem os conselhos oferecidos pelo Mestre. 

Vale a pena refletir sobre isso. 

Quando em nossas vidas alcançamos a condição de, por fruto do 

nosso trabalho digno e esforço próprio, amealhar bens materiais, 

conhecimento, afeições saudáveis, devemos ter o olhar de as 

oportunidades serem talentos que Deus nos oferece e que devemos 

multiplicá-los em favor da evolução do nosso espírito, bem como do 

daqueles com quem trilhamos nessa jornada terrena. 

Coisa alguma que Deus nos proporciona pode ser visto como 

objeto de condenação ou de prejuízo para nosso processo evolutivo. A 

questão é: o que fazemos com os talentos que recebemos; qual a atitude 

que temos no conquistar e no utilizar o que conquistamos? 

Podemos interpretar a passagem em que Jesus aconselha o 

jovem a vender tudo o que tinha, e partilhar o resultado com os pobres, 

como uma forma de aquele jovem perceber o quanto estava ou não 

desprendido de seus bens, ou o quanto estava sob o jugo do Ter, com 

seu apego; o nível de aprisionamento em que se encontrava com relação 

ao que imaginava possuir. Na verdade, não possuímos o que detemos, 
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simplesmente foi-nos delegado por empréstimo, como instrumento de 

aprendizado e crescimento espiritual. Essa é a verdade. 

Aquele que vê sua riqueza material como algo que deve preservar 

a qualquer custo é um prisioneiro, um escravo desse sentimento. 

No entanto, aquele que reconhece nos bens que detém, nessa 

jornada terrena, tão só uma condição que oportuniza ser um instrumento 

do bem; um propulsor consciente do crescimento da sociedade em que 

está inserido; um multiplicador de talentos; este sim encontrou seu 

caminho de libertação. 

Sob o olhar do processo da evolução do espírito podemos dizer 

que o escravo dos bens materiais é alguém que se intoxica de orgulho, 

tem enrijecidos seus sentimentos, não encontrou ainda o caminho da 

compaixão e da caridade. Vive para si mesmo sem perceber a existência 

do outro e do intercâmbio necessário entre os seres para o encontro da 

sua própria essência. 

Ao contrário, aquele que tem consciência da importância do 

compartilhar; do perceber a importância do convívio e do aprendizado 

que as trocas de experiências proporcionam; do reconhecer, no outro, 

seu companheiro de jornada a quem deve oferecer as mesmas 

oportunidades que conquistou, para também alcançar novas 

oportunidades para sua própria evolução, este é um ser livre das 

amarras do orgulho; valoriza seus sentimentos, suas emoções; é um Ser 

compassivo e caridoso, no sentido mais essencial. 

 “Precisamos estar mais atentos no nosso dia a dia.  A todo 
momento encontramos amigos de jornada em desequilíbrio e 
desesperança e nada custa acolhê-los em nosso colo espiritual e 
fazê-los sentir que existem pessoas que os ama e compreendem 
e querem oferecer seu ombro amigo e fraterno. 

O que nos custa um sorriso acolhedor, uma palavra de conforto 
e esperança, um aperto de mãos, um abraço caloroso e 
reconfortante, um sopro de vida a energizar o seu corpo e alma? 
Podemos oferecer um pouco de nós mesmos para o 
reerguimento de alguém que sofre e desespera. 
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Caso não estejamos próximos, que tal uma prece, uma doação a 
distância, um telefonema, uma carta, um recado amigo? Será 
que é tão difícil para nós fazermo-nos presentes em horas 
difíceis, quando mais se apresentam necessárias as provas do 
nosso carinho, do nosso afeto? 

Lembrem-se, irmãos, mantenham-se presentes seja como e 
onde for. Uma presença amiga, uma palavra de carinho, de 
afeto, pode mudar totalmente a direção que possam estar 
tomando as vidas de vários companheiros de jornada. 

Sejamos cristãos verdadeiramente sendo trabalhadores afinados 

com o Evangelho...” (Jafeh de Nephertah, por Elda Evelina) (1) 

Dedicamos boa parte de nossas vidas na busca pela felicidade e 

pouco percebemos que a felicidade está em ser livre das amarras do 

orgulho, do egoísmo, do apego. 

O alcançar a vida eterna, estar verdadeiramente com o Mestre, é 

encontrar essa liberdade, despojar-se do que nos aprisiona aos anseios 

materiais. Encontrar a verdade em nossas vidas. 

Disse-nos o Mestre certa vez: “Conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará.” (João 8:32), como também, referindo-se ao Pai: “tua 

palavra é a verdade.” (João 17:17) 

Precisamos buscar a verdade em nossas vidas; partilhar nossas 

conquistas, sejam materiais, emocionais, intelectuais, morais ou 

espirituais. Fórmula para encontrar a nossa libertação e condição de vida 

eterna com Cristo. 

(1) do livro Mensagens – Livro III, Elda Evelina, Bookess Editora 
 

“Aquele que mantém esse sentimento de posse – ter e reter – 

sente um vazio interior, pois que não se satisfaz em momento algum. 

Sente a necessidade de ter mais e mais, em uma busca incessante e 

interminável. Além desse vazio, mantém-se em preocupações de aflição 

pela possibilidade de perder tudo aquilo que conseguiu amealhar – sua 

base de apoio para continuar sentindo-se firme e seguro. 
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Em contrapartida, o Ser consciente é aquele que alcançou a 

capacidade de encontrar a felicidade – autoamor desdobrado em 

bondade, compaixão, ação em benefício do próximo. Não há conflitos, 

pois esses cedem lugar a realizações expressivas e libertadoras. 

É o amadurecimento psicológico. Proporciona ao indivíduo o 

crescimento emocional e espiritual. Ele passa a reconhecer suas 

limitações e procura seu caminho de evolução na excelência da Vida, 

que conquista com seu empenho, determinação e vontade. 

Aquele sentimento que prevalecia no Ser imaturo e individualista, 

de que falamos antes, transforma-se, cede lugar ao amor em direção 

àqueles com quem partilha sua existência. Empenha-se em trabalhar 

pela elevação da sociedade de que faz parte, buscando torná-la feliz.”  

Parte do texto “Ter e ser” do livro Reflexões Evangélicas 
II, Elda Evelina, Bookess Editora 

Ciclo da Vida  

“Todos fazemos parte do mesmo Universo, mas não somos iguais 
e temos nossas próprias características. Cada ser é especial por si só.  

Há sempre aquele que detém mais conhecimento e mais 
experiência devendo partilhar com seus companheiros de jornada.  

Devemos buscar o prazer pelo que somos e fazemos, em todas as 
oportunidades, pois isso nos proporciona uma maior qualidade de vida e 
melhor convivência com os que nos cercam.  

Temos propósitos de vida, razão para existir. Um desses 
propósitos é o de sermos úteis e buscarmos oferecer oportunidades 
àqueles com quem partilhamos esse momento na eternidade.  

Precisamos nos conscientizar de que a vida é um ciclo, como as 
estações do ano. Há momentos de conforto, de prazer, de sucesso (a 
primavera e o verão de nossa jornada), bem como há momentos de 
dificuldades, insucessos e dores (podemos dizer que correspondem ao 
outono e ao inverno) e que devemos acompanhar esse processo como 
algo natural.  
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Devemos reconhecer que as pessoas reagem de forma diferente à 
mudança dessas estações, pois cada um de nós tem experiências 
diferentes ao longo da jornada e tem em sua memória informações 
diversas sobre momentos marcantes em suas vidas. Entendendo esse 
processo, seremos pessoas mais compreensivas e respeitaremos mais 
nossos companheiros de jornada.  

Quando chega o outono em nossas vidas, os obstáculos parecem 
mais difíceis de serem transpostos. Situações que quando jovens eram 
para nós fáceis de vencer, agora exigem mais a nossa energia, a nossa 
coragem e determinação para nos mantermos firmes e confiantes.  

É quando, também, tomamos consciência de que o momento da 
passagem para outro plano está cada vez mais próximo e essa 
percepção nem sempre é fácil de enfrentar.  

Observamos outros companheiros irem e esse processo torna-se 
mais real a cada dia.  

Alguns têm medo dessa passagem, outros já seguem sem 
maiores resistências.  

Ter receio desse momento é natural e não devemos sentir-nos 
culpados por isso. Mas precisamos pensar nesse processo como um 
desenrolar natural do ciclo da vida.  

Saber que tivemos um propósito, uma razão para existir e que 
cumprimos nosso propósito traz-nos a tranquilidade do dever cumprido. 
Vale lembrar as palavras do apóstolo Paulo quando disse: "Combati o 
bom combate, completei a carreira e guardei a fé." (II Timóteo 4:7)  

Quando temos a certeza de ter cumprido bem o nosso 
propósito, aceitamos a nossa passagem de forma serena. Como também 
temos a oportunidade de perceber o todo, com visão mais ampla de tudo 
aquilo de que fizemos parte.  

O mais importante de tudo isso, para concluir, é ter a certeza de 
que depois do inverno vem novamente a primavera. As dificuldades e as 
experiências serão instrumentos para novas oportunidades que nos 
serão oferecidas no processo da evolução espiritual.  

O nosso progresso é instrumento de fortalecimento. Proporciona a 
consciência, a confiança de que novas oportunidades virão e de que 
haverá planos para novos caminhos e novo aprendizado visando sempre 
o nosso progresso, a nossa evolução. 
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Do livro "Mensagens - Livro VII" - Elda Evelina, 
Bookess Editora  
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Indulgência 

Ao nos encontrarmos com nós mesmos melhores, 
estaremos também em condições de contemplarmos 
nossos companheiros de jornada de forma afável, 
fraterna. Seremos gentis e teremos bondade em nossos 
corações. 
A indulgência terá feito morada na Alma. 
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A origem do termo indulgência é indulgentia, palavra latina que 
significa bondade, para ser gentil, perdão de uma pena. 

É uma qualidade humana que representa a bondade e a 
capacidade de ser tolerante perante as ações ou particularidades de 
outras pessoas. 

Diante desta definição, podemos ampliar nosso olhar sobre o 
termo, ou o que ele representa, abrangendo a nossa capacidade de 
conviver com as diversidades existentes à nossa volta. 

A busca por encontrar em nós essa qualidade passa, 
inevitavelmente, pelo autoconhecimento e pela reforma íntima. 

Somos geralmente intolerantes com o outro naquilo que diverge 
do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir. Sentimo-nos de certa 
forma “agredidos” quando nos vemos diante de diferenças, sejam elas 
físicas, filosóficas, religiosas ou políticas. 

Quase sempre pensamos que somos donos da verdade, nosso 
modo de ver a vida é que está certo; as características estruturais do 
corpo humano devem obedecer a certos padrões definidos pela 
sociedade; a religião adotada por nós é a que insere a verdade e nos 
levará à salvação. 

Dificilmente temos um olhar gentil para outras formas de ver, de 
representar e de viver a vida. Costumamos julgar e até mesmo condenar 
outras pessoas por pensarem, agirem e serem diferentes de nós. 

Observamos nossos companheiros de jornada em seus defeitos, 
ou o que achamos serem defeitos. Intensificamos essas diferenças com 
comentários insensatos, jocosos e maldizentes. 

Quando nos defrontamos com alguém que expõe seu modo de 
crer com o mesmo ímpeto que o fazemos, dá-se um impasse e 
queremos ambos impor ao outro a nossa “verdade”. 

Se pensarmos bem, poderemos inferir que as pessoas a nos 
verem também diferentes possam fazer os mesmos julgamentos a 
respeito de nós mesmos. Por certo, quando chegamos a esse nível de 
senso crítico é em razão de já termos alcançado um patamar um pouco 
mais avançado na nossa forma de pensar e já abrimos novos horizontes, 
porque de certa forma abrimos nosso coração para a possibilidade de 
alguém poder pensar e agir de forma diversa da nossa. 
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Em que a indulgência poderá auxiliar-nos nessa caminhada 
espiritual? Como poderemos começar a ser melhores acolhendo essa 
qualidade na Alma? 

Primeiro precisamos buscar em nós mesmos as razões pelas 
quais agimos assim, intolerantes. 

É o nosso orgulho e vaidade que nos impelem a crer sermos 
melhores do que os demais. Não aceitarmos as diferenças. É o nosso 
preconceito atuando na nossa forma de pensar e agir. 

Quando salientamos a diversidade de forma negativa, 
intensificamos nosso preconceito e exacerbamos nossas ações 
partidárias. 

No entanto, quando buscamos, no outro, características positivas 
e as tornamos evidentes aos demais, além de fortalecermos nas 
pessoas a vontade de continuar agindo de forma positiva, também 
abrimos a oportunidade para que outros possam passar a vê-lo de forma 
diferente a partir daquele momento. Ampliamos o raio de ação da 
gentileza e da bondade à nossa volta. 

Por vezes pensamos já termos alcançado a indulgência, a 
tolerância, em nossas vidas, para com nós mesmos e para com os 
demais. No entanto, precisamos prestar atenção ao que realmente 
poderá estar ocorrendo no íntimo do nosso Ser. Estamos sendo 
indulgentes ou estamos agindo de forma a parecer sermos indulgentes? 
Nós nos expressamos de forma tolerante quando conversamos ou 
expomos alguma opinião, mas interiormente continuamos com um olhar 
preconceituoso, traçando várias reflexões que ainda condizem com 
nossa recusa em aceitar as diferenças? É a intolerância que se mantém 
camuflada dentro de nós. 

Se assim for, ainda há muito o que fazer na busca pelo 
autoconhecimento. Procurar entender o que realmente está ocorrendo 
em nós; o que de fato já tenhamos alcançado em nossa 
autotransformação. Precisamos ser honestos com nós mesmos, 
desenvolver um olhar mais consciente e crítico sobre nosso verdadeiro 
Ser; abandonarmos as máscaras e olharmo-nos de frente, com rigor, 
mas também com bondade e retidão de propósitos. 

Ao tempo que sejamos críticos, também tenhamos um olhar 
tolerante, gentil, bondoso. É o deixar emergir da profundeza da Alma 
todos os nossos deslizes, imperfeições, e sermos indulgentes, pois a 
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bondade proporciona a oportunidade de olharmos para nós mesmos sem 
medo, sem culpa, sem mágoa. Sendo gentis e tolerantes, nós nos 
permitimos o olhar profundo. 

Reconhecendo nossas imperfeições, com bondade e tolerância, 
não haverá obstáculos a transpor para o reconhecimento e o 
arrependimento. São os primeiros passos para um processo evolutivo 
eficaz. 

Quando lemos em o livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida 
Futura, pensamos que os passos - arrependimento, expiação e 
reparação – dizem respeito ao nosso proceder para com nossos 
companheiros de jornada. No entanto, também precisamos transpor 
essas etapas com relação às nossas ações para com nós mesmos. 

Fazem-se necessários o autoconhecimento, reconhecimento das 
próprias falhas, arrependimento, expiação e reparação. Nesse processo 
está presente o autoperdão. 

Em mencionando o perdão... Quando elevamos nosso 
pensamento e pedimos perdão por nossas falhas, o quê realmente 
estamos rogando ao Pai? Seria o esquecimento dos nossos erros? 
Certamente não. Não estaríamos, dessa forma, avançando 
espiritualmente e a elevação moral é a nossa meta, nosso compromisso 
enquanto Espíritos. 

Quando pedimos o perdão por nossos desvios (não cumprimento 
das Leis Divinas), deveremos esperar sermos beneficiados pela lucidez, 
determinação, graça de encontrarmos nosso caminho de retidão, não 
mais reincidindo nos erros. A força para caminhar por novas sendas, 
tendo como sustentação o amor e a obediência; abrimo-nos ao 
arrependimento e termos como meta uma jornada de reparação. 

Ao nos encontrarmos com nós mesmos melhores, estaremos 
também em condições de contemplarmos nossos companheiros de 
jornada de forma afável, fraterna. Seremos gentis e teremos bondade em 
nossos corações. 

A indulgência terá feito morada na Alma. 
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Diversidade 

Não é por acaso que a vida nos oportuniza a convivência 
com a diversidade. Temos sempre algo a aprender com 
tudo o que difere do nosso modo de viver, pensar, 
acreditar, realizar. Aprendemos o que ainda não 
sabemos e, com isso, podemos promover melhor as 
atividades a nosso encargo, pois acrescentamos 
alternativas de realização e desenvolvemos melhor o 
nosso caminhar evolutivo. 
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Em grande parte das vezes a palavra diversidade remete-nos à 
lembrança de atitudes intolerantes, preconceitos pelas diferenças 
religiosas, sociais e políticas. Temos vivido momentos em que essas 
intolerâncias têm se mostrado por comportamentos irascíveis, violentos, 
até mesmo em família e reuniões de amigos. 

Esse tipo de atitude decorre da ignorância, da ausência de 
disposição em procurar conhecer as razões do outro que o levaram a 
pensar da forma como pensa, em crer naquilo que escolheu como 
caminho religioso ou filosófico, em buscar associações afetivas que 
divergem de nossas crenças. É também decorrente do nosso orgulho em 
acharmo-nos donos da verdade e detentores de maior capacidade 
intelectiva e cultural. 

O mundo, como o conhecemos hoje, está repleto de seres que 
aprenderam, ao longo de suas vidas, a ver o que lhes acontece como: ou 
é bom ou é mal; ou é certo ou é errado; ou é bonito ou é feio. Uma 
posição tão radical que não lhes permite conceber haver outra maneira 
de perceber o que os cerca. É uma forma muito simplista de observar o 
mundo e o que nele há. 

Muitos de nós ainda não estão preparados para a convivência com 
a diversidade, seja de raça, de credos, de escolhas de diferentes 
caminhos para o exercício do viver, até mesmo de concepções artísticas. 
Somos muito apegados a formas de ver, de sentir, de crer, de olhar e 
não nos permitimos ampliar nossos horizontes. 

A Natureza se mostra de maneira exuberante, multicolorida, com 
várias nuances de tons e com formas as mais variadas e expressivas. 
Uma riqueza de detalhes que dificilmente conseguiremos abarcar com a 
nossa limitada capacidade de percepção. 

Nós vemos essa Natureza de acordo com os nossos valores 
intelectuais e emocionais. Quanto mais conhecemos o que nos cerca, 
quanto mais ampliamos nossa condição de observadores, quanto mais 
aprendemos sobre as leis que regem os seres e os mundos, mais rica se 
torna para nós a Natureza com tudo que nela há. Ampliamos nossos 
horizontes e importante se torna buscar novos aprendizados, novos 
conhecimentos e mais felizes somos. 

Não “vemos” só com os olhos, também com os ouvidos, com o 
olfato, com a sensibilidade, os sentimentos, as emoções, o tato, nossos 
condicionamentos, memórias, conceitos e conhecimentos. 
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Quanto mais conhecimento, memórias, sentimentos, melhor e 
mais aguçado torna-se nosso olhar para perceber e encantar-se pela a 
vida, as diversidades, a amplitude e profundidade de tudo o que nos 
cerca. 

Quando nos mantemos limitados ao "isso ou aquilo", ao preto ou 
branco, ao bem ou mal, ao certo ou errado, o mundo é cinza, sem cor, 
sem beleza, sem graça, e nós, como seres desse mundo, também nos 
sentimos cinza, sem graça, sem beleza. Ficamos fechados em nós 
mesmos a nos expressarmos de maneira intransigente, sem flexibilidade 
para acolher alternativas outras que estão à nossa frente. Nosso olhar 
não permite que sejam observadas e acolhidas em nossos corações. 

No entanto, a partir do momento em que nos permitimos observar 
ao nosso redor com o olhar de quem quer ver melhor, de quem quer 
tentar sentir o mundo e a Natureza em toda a sua exuberância e 
multiplicidade de formas e cores, nós tiramos o "véu" cinza que encobre 
tudo e sentimos um prazer imenso na descoberta da exuberância e da 
beleza. 

Descobrimos que a Natureza continua a mesma, o mundo 
continua igual, a grande mudança foi simplesmente o nosso olhar e o 
nosso sentir, ocorreu no nosso íntimo, na Alma. 

Podemos identificar, em todas as situações da existência 
planetária, que há uma diversidade muito grande de culturas, costumes, 
expressões religiosas, atividades artísticas, aspectos morais e éticos, 
enfim, convivência de seres em seus mais diferentes níveis de 
conhecimento e evolução. 

Passamos por tantas Eras percebendo o diverso como algo que 
deveria ser alijado de nossas vidas, ou simplesmente colocado à 
margem. 

Creio que chega o tempo de quebrarmos os nossos conceitos 
embrutecidos, cristalizados, petrificados, e refletirmos sobre essa 
realidade tão explícita à nossa volta. Deparamo-nos com 
comportamentos que nos incomodam e percebemos o quanto ainda 
temos a aprender e evoluir espiritualmente. 

Somos Seres de uma mesma origem, transitando por este Planeta 
em busca de nossa elevação intelectual, moral e espiritual. 

Esta busca deve se fazer em cada um de nós, de todos nós. 
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A diversidade é que permite o intercâmbio de diferentes 
experiências, aprendizados, emoções em suas diversas formas de 
expressão, enriquece nossa existência trazendo mais exuberância à 
vida. 

É a consciência sobre a beleza da diversidade que oportuniza as 
grandes transformações, pois promovem em nós a possibilidade da 
reflexão, mesmo se ainda distorcida, pois começamos o processo da 
identificação da sua beleza.  A partir de então, resta a nós sabermos 
como nos portar diante dessa realidade percebida e trabalhada pelo 
nosso intelecto – conscientizada. 

É verdade que esse exercício requer esforço, determinação, 
paciência, perseverança, tempo. Não devemos ter isso como dificuldade 
a ser vencida. O buscar a iluminação da mente deverá ser um exercício 
de amor, por nós mesmos e pelo companheiro de jornada... pela própria 
vida.  

Afinal de contas, estamos experienciando esta jornada juntos para 
buscarmos de forma solidária nosso processo evolutivo. O viver é 
compartilhar, é exercitar a troca, mais do que isso, é o exercício dos 
resgates, das provas, das reparações a que se referem os ensinamentos 
doutrinários do Espiritismo. 

Não é por acaso que a vida nos oportuniza a convivência com a 
diversidade. Temos sempre algo a aprender com tudo o que difere do 
nosso modo de viver, pensar, acreditar, realizar. Aprendemos o que 
ainda não sabemos e, com isso, podemos promover melhor as 
atividades a nosso encargo, pois acrescentamos alternativas de 
realização e desenvolvemos melhor o nosso caminhar evolutivo. 

Sejamos solidários, companheiros e fraternos para que possamos 
alcançar nossos objetivos de forma plena, pois isso só dar-se-á se 
estivermos juntos, compartilhando o que conseguimos amealhar no 
caminhar solitário. 

Creio que podemos transformar este caminhar solitário em 
solidário e promovermos juntos a transformação individual e, por 
decorrência, a transformação coletiva, quiçá planetária. 

Pode ser um sonho, mas os sonhos existem para serem 

realizados.  
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 “Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e 
do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste, 
no quadro das experiências da vida.” (Emmanuel, do livro Vinha 
de Luz, por Chico Xavier) 

 

“Há os que querem se sentir puros, únicos em seu modo de ser, 
mas não percebem a beleza em ter em seu ser a diversidade e, ainda 
assim, serem únicos em seu próprio modo de ser. 

É muito mais prazeroso ser uma multidão de valores e 
características do que ser só, na expressão da sua beleza. 

A diversidade pode expressar várias faces do belo e sensibilizar 
mais, por tocar de forma especial uma grande diversidade de corações.” 

Do livro Reflexões da Alma, Elda Evelina, Bookess Editora 
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A gratidão e a alegria de Jesus na prece 

Naquele tempo falou Jesus, dizendo: “Graças te dou, ó 
Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas 
coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos 
pequeninos. 

Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de coração; e achareis descanso 
para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve.”  

(Mt. 11:25, 26, 28-30) 
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A gratidão e a alegria de Jesus na prece 

A prece, sobre a qual ora nos cabe refletir, tem como foco a 
gratidão. 

Jesus, nesse momento, eleva seus pensamentos ao Pai e faz uma 
prece: 

“Graças te dou, ó Pai...” 

Joanna de Ângelis, em seu livro Psicologia da gratidão, diz: “A 
gratidão, filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de 
alegria porque com a sua presença tudo passa a ter significação 
enobrecida, ampliando os horizontes vivenciais daquele que a cultiva 
como recurso de promoção da vida em todos os sentidos.”  

Traz-nos, ainda, o significado da gratidão: “O verbete gratidão vem 
do latim gratia que significa literalmente graça, ou gratus que se traduz 
como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por 
tudo quanto se recebe ou lhe é concedido.” 

“A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do 
amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do 
sentimento enobrecido.” (Joanna de Ângelis) 

Explica ainda Joanna de Ângelis: “A gratidão deve ser um estado 
interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz.” 

Com essas palavras, podemos tentar alcançar o sentimento do 
Mestre naquele momento em que dá graças ao Pai. 

Agradece por ter sido concedida a Ele, Jesus, a oportunidade de 
partilhar, o que havia de mais valioso dentro de si, com as pessoas que 
careciam tanto de amor, de consolo, de conforto, de aprendizados 
importantes que viriam a transformar suas vidas, ou, pelo menos, trazer 
novas oportunidades para reflexão e esperança em suas vidas. 

Diante de seu estado de graça pela oportunidade concedida pelo 
Pai, certamente sua Alma brilha de alegria. Nada melhor do que acolher 
uma missão e alcançar a beatitude do dever bem cumprido.  

Passara por tantas experiências ao longo da sua jornada terrena, 
tendo observado tudo o que lhe ocorrera e àqueles com quem estivera; 
bem como as repercussões de seu apostolado: ensinamentos, curas, 
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manifestações extraordinárias, tidas como milagres pelos que as 
presenciavam, bem como por seus próprios discípulos e apóstolos. 

Percebera que os mais sensíveis a acolher os ensinamentos que 
ele viera trazer e a registrar seu exemplo nos corações foram os mais 
simples; os mais condoídos pelos acontecimentos; aqueles que viviam à 
margem da sociedade da época; os pobres e doentes, sejam do corpo 
ou do espírito. 

A mensagem do Mestre abria um novo horizonte para aqueles que 
estavam sensíveis a acolher o amor, o respeito, a compaixão, a ética nas 
relações interpessoais, justiça, igualdade, inclusão, harmonia. 

No entanto, aqueles que detinham o poder (supostamente sábios 
e entendidos), por não quererem abrir mão do prestígio, da autoridade, 
da supremacia sobre os menos favorecidos, mostraram-se rígidos nas 
suas verdades; nos princípios que pregavam; na observância de rituais e 
leis que, para Jesus, eram menos importantes do que acolher as 
pessoas e oferecer-lhes amor, conforto, ensinamentos que lhes trariam 
esperança de uma vida melhor. 

Na prece, Jesus expressa sua gratidão e eleva seu pensamento 
ao Pai, louvando-o como Senhor. A partir de então, expressa as razões 
por sentir-se grato. 

Com relação às palavras de Jesus: “porque ocultaste estas 
coisas aos sábios e entendidos...”  também interessante refletir sobre 
as grandes descobertas que vieram a transformar o mundo, 
proporcionando grandes avanços tecnológicos. Recursos a serem 
aplicados na medicina, na química, na física. Alguns desses 
desenvolvidos para serem aplicados na área de saúde; em 
equipamentos para facilitarem o dia a dia do Ser Humano, seja em nível 
doméstico, seja para uso industrial de ampla escala; viagens para 
pesquisas e descobertas espaciais. 

No entanto, observamos muitas vezes que o novo conhecimento 
foi aplicado para usos bélicos; facilitou a vida das pessoas de tal forma a 
ponto de, por vezes, estimular uma vida de ociosidade e desinteresse 
intelectual; mesmo alguns utilizados para o campo da medicina tiveram 
uso inadequado culminando em mortes, extermínios  por conta da busca 
pelo poder, pela supremacia territorial e outras que tais. 
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Emmanuel, em seu texto Supercultura, oferece uma reflexão sobre 
a relação entre a ênfase na inteligência e a ausência de empenho na 
educação espiritual. 

Mais à frente Jesus esclarece: 

“Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 

Todas as coisas me foram entregues por meu Pai...” 

Demonstra, nesse momento, que tudo o que viera fazer enquanto 
conosco fora por cumprimento de uma missão delegada pelo Pai. Assim, 
Jesus coloca-se respeitoso, confiante, submisso, agradecido e 
gratificado. 

Além desses aspectos, logo em seguida o Mestre mostra-se a 
serviço de todo aquele que sente necessidade de consolo e descanso 
para sua Alma. 

“Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração; e achareis descanso para as 
vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve.”  

Quanto a ser leve o fardo com Jesus, seria interessante fazer 
algumas reflexões sob o aspecto científico – o Portal da Dor. (1) 

Quando lemos um texto evangélico, um ensinamento de Jesus, será 
que buscamos o entendimento que ali está inserido, ou simplesmente 
assumimos a literalidade do texto sem uma reflexão mais acurada sobre o 
que a passagem possa nos oferecer? 

Kardec, em o Evangelho Segundo o Espiritismo, coloca-nos de 
forma contundente que a nossa fé deve ser raciocinada. “A fé raciocinada, 
por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura 
então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque 
compreendeu. Eis por que não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode 
encarar de frente a razão, em todas as épocas da Humanidade.” 

Em assim sendo, vamos fazer uma reflexão sobre o que contém as 
palavras de Jesus em Mateus, segundo o olhar científico, a respeito da 
dor, do sofrimento, das dificuldades pelas quais passamos. 

A ciência nos traz esclarecimentos com relação à dor e ao controle 
que nosso cérebro exerce sobre o senti-la. 
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Nós temos um Portal da Dor e ele é comandado pelo cérebro, ou 
melhor por uma das partes do nosso cérebro, que é constituído de três 
partes (divisão para fins didáticos) e, entre elas, o arquicórtex e o 
neocórtex.  

O arquicórtex é a parte mais primitiva do nosso cérebro, a que 
gerencia nossos mecanismos mais instintivos e primários ligados à 
autopreservação e à da própria espécie, como também o medo e a raiva. 
Ali está o controle de duas substâncias que, se ativadas, promovem o 
alívio da dor – a endorfina e a encefalina. 

Caso nossa atividade mental fique concentrada na região do 
arquicórtex, há menor produção dessas substâncias analgésicas e o 
portão de controle da dor se abre e o indivíduo sente mais dor. 

Caso contrário, se nossa atividade mental - os impulsos elétricos -, 
na região do neocórtex está mais intensa, há a liberação do sistema 
analgésico central. Há uma diminuição da atividade elétrica no arquicórtex, 
gerando maior produção de endorfina e encefalina, e o fechamento do 
portão da dor. 

O neocórtex é a parte que se tem desenvolvido à medida que 
evoluímos no conhecimento, nas relações interpessoais, nas emoções 
como a fraternidade, a confiança, o perdão, o amor. Oferece suporte nas 
atividades cognitivas e voluntárias. 

Quando utilizamos a parte mais recente do nosso cérebro nós 
administramos melhor as dores do corpo, sejam emocionais ou físicas. O 
Portal da dor se fecha. 

No entanto, quando nos conectamos com sentimentos como o 
medo, a mágoa, o rancor, o Portal se abre e ficamos mais sensíveis ao 
sofrimento. 

Quando nos conectamos com os ensinamentos do Mestre Jesus, 
esta conexão ocorre com a parte mais recente do cérebro, aquela que tem 
evoluído conosco e, assim, ficamos menos afeito ao sofrimento e à dor. 

Por consequência, as dificuldades que se apresentam a nós, sejam 
físicas ou emocionais, são muito melhor administradas, nossas dores são 
mais amenas e nos sentimos mais em condições de prosseguir na nossa 
jornada. 

Lembra-nos  Joanna de Ângelis (2) que emoções como a 
fraternidade, a confiança, a ternura, a bondade, são essenciais para uma 
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boa harmonia do nosso corpo. Nós mesmos construímos o nosso Ser de 
acordo com o nosso comportamento moral e mental. 

O Universo é resultado da Mente Divina. Nós somos cocriadores, 
como o próprio André Luiz expõe em seu livro “Evolução em dois 
mundos”. Assim, o que nos cerca é o resultado da nossa afinidade mental. 

Pensamentos negativos, autodepreciação, desequilíbrios 
emocionais são resultado de mentes em desarmonia que, permanecendo 
nesse estado, promovem mais desequilíbrios e reafirmam os pensamentos 
negativos e, por consequência, vitalizam esse estado fortalecendo as 
energias desorganizadoras de que se deveriam libertar. 

Por outro lado, quando nos mantemos em estado de alegria, 
realizações edificantes, mantemos nossa sintonia com a ordem universal e 
somos vitalizados com a energia pura e saudável que promana da ordem 
Divina. 

Não nos devemos sentir desanimados por, no mais das vezes, 
verificar serem ainda frágeis nossas forças nessa busca pela elevação 
moral e espiritual. O Cristo conhece nossas potencialidades e nos 
aguarda. Ele nos auxilia nessa caminhada em busca do caráter, do amor, 
da fé, paciência e esperança, conquistas para a vida eterna. 
 

(1) Portal da dor – Palestra de Anete Guimarães fala sobre a comprovação 

fisiológica da afirmação de JESUS: 

"Vinde a mim vós que estais aflitos e eu vos aliviarei, pois comigo todo 

fardo é leve, todo jugo é suave". Link para acesso: 

https://youtu.be/nXkUv04p99Q 
(2)  Dias gloriosos, Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco 

https://youtu.be/nXkUv04p99Q
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