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Sigo pela vida

A colorir caminhos. 

São sementes que espalho, 

Sentimentos que expresso, 

Palavras que escrevo ou canto. 

Ao colorir caminhos, 

Não só tento espalhar alegria. 

Busco fazer desabrochar, 

Do meu coração, 

Sentimentos que façam brilhar meus olhos. 

E, ao perceberem o meu olhar, 

Sejam contagiados pelas emoções 

Que trago em mim. 

Sejam de alegria, 

Esperança,  

Confiança, 

E Fé. 

Do poema Colorir Caminhos, Elda Evelina 
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Busco entender o que seja escutar sentimentos. 

Como escutar se são sentimentos? 

Posso senti-los, perceber seus movimentos em minha mente, 
no meu corpo, avaliar pelas batidas do meu coração. 

Creio que preciso deixar que façam sentido para mim. 

Tentar entender o que estão me dizendo ou proporcionando. 

Escolher aqueles que façam como eu, ser um Ser melhor e 
deixar que direcionem minhas atitudes. 

Temos sempre em mente a necessidade de cuidar do nosso 
próximo, buscando seguir a orientação do Mestre Jesus. No 
entanto, o mandamento também preconiza o cuidar de nós 
próprios quando dispõe amar o próximo como a nós mesmos. 
(Elda Evelina)  

Palestra tendo como fonte de consulta os livros “Escutando 
sentimentos” de Ermance Dufaux e “Amor, imbatível amor” de Joana 
de Ângelis. O tema dos livros é essencialmente “amor”. Fala do prazer 
pela vida, prazer proporcionado pela convivência. 

A temática dos livros é o Amor. Este é um tema que nos traz 
conforto, acaricia a nossa alma. Essência da vida, ponto 
importante para uma convivência fraterna e saudável.  

A mensagem cristã deverá sempre ser consoladora e nada 
mais consolador do que o próprio amor. Estar a serviço da 
libertação da consciência, uma chamada para a responsabilidade 
por estarmos cumprindo uma jornada terrena e termos 
compromissos a cumprir, seja com a nossa própria existência, 
como também para com nossos companheiros de jornada. 

Quando nos referimos à aplicação do Evangelho em nossas 
vidas, lembramos sempre do amor ao próximo e da caridade.  

No entanto, nós nos esquecemos de um detalhe muito 
importante que é o amor por nós mesmos. Falamos muito sobre 
ajudar o próximo e nos esquecemos de nos ajudar.  
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Vamos lembrar o segundo mandamento que o Cristo nos 
trouxe - amar o próximo como a nós mesmos. Partindo dessa 
afirmativa, podemos levantar a seguinte questão: se não nos 
amarmos, como conseguiremos amar o próximo?  

Quando nós não nos amamos, não gostamos da forma como 
somos, disso podem resultar alguns tipos de doenças, 
principalmente as emocionais  ̶ depressão, desilusão -, como 
também desequilíbrios físicos.  

No íntimo do nosso Ser, nós buscamos o amor. Queremos 
gostar de nós mesmos. No entanto, se algo não se ajusta às 
nossas expectativas, esse conflito gera desequilíbrio interior e, por 
consequência, a doença. Queremos ser um determinado tipo de 
pessoa, mas, no decorrer de nossas vidas, circunstâncias podem 
não nos ter permitido atingir esse objetivo.  

Para exemplificar, vale a pena contar uma pequena história 
(*).  

“Uma criança queria fazer um desenho para dar para a mãe 
de aniversário. Ficou vários dias a fazer esse desenho - uma casa, 
um jardim, uma árvore etc. O desenho ficou pronto e já estava 
como a criança sonhou fazer, ela dedicou o seu amor a esse 
trabalho.  

Nesse dia, alguém viu seu desenho e começou a dar 
palpites sobre uma porta que não estava como deveria, 
inexistência de janelas, uma árvore que não parecia ser uma 
árvore e não tinha as cores corretas. Diante dessa avaliação, 
insistiu para a criança refazer o seu desenho.  

Concluído o novo trabalho, o desenho tomou outras feições. 
Veio a ter a aparência de uma casa considerada normal por um 
adulto. No entanto, não se parecia em nada com o desenho 
original.  A criança, apesar de realizar o trabalho, perdeu o 
interesse pelo desenho, pois já não se parecia com a casa e o 
jardim que um dia sonhara fazer e oferecer à sua mãe como 
presente de aniversário.  

Essa pessoa, apesar de ter agido com boas intenções, 
interferiu de forma profunda na mente dessa criança. Esse fato 
pode acarretar um desajuste emocional, mesmo que a criança não 
tivesse consciência disso. É possível que, a partir desse momento, 
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tenha passado a ficar insegura ao fazer alguma coisa, ter receio 
de errar. Poderá ter perdido parte de sua capacidade criativa.” 

Da mesma forma, na nossa vida como espírito em evolução, 
podemos ter inúmeras ocorrências que nos desviem de nosso 
caminho. Em determinadas oportunidades, teremos vontade de 
realizar algo e outras pessoas podem tentar interferir em nossas 
escolhas, impondo seus conceitos e preconceitos. Se essas 
pessoas tiverem algum tipo de ascendência sobre nós, iremos 
sucumbir a essas imposições e nos desviar do nosso caminho.  

Importante que troquemos experiências e opinemos a 
respeito de assuntos sobre os quais temos algum conhecimento - 
compartilhar aprendizado. No entanto, não temos o direito de 
interferir a ponto de impedir que alguém faça suas escolhas. Nós 
não sabemos qual é o propósito de Deus para aquela pessoa. 
Talvez os nossos conceitos ou preconceitos sobre algum assunto 
levem-na a se desviar do caminho com o qual originalmente tenha 
se comprometido para cumprir em sua missão como espírito.  

Outro aspecto importante é: muitas vezes ouvimos que 
precisamos ser bons para alcançar a salvação; precisamos ser 
bons porque é isso o que as pessoas esperam de nós; precisamos 
ser bons porque é isso que Deus espera que façamos.  

No entanto, precisamos ser bons simplesmente porque é 
bom ser bom. Porque ser bom é prazeroso. Porque seremos 
felizes sendo bons.  

Não é possível impormos a alguém ser bom. Precisa querer 
ser para que seja uma atitude verdadeira, sincera.  

Quando conseguirmos ser bons de forma verdadeira, 
sincera, aí sim teremos alcançado uma condição indispensável 
para nos caracterizar como Cristãos, com todas as implicações 
decorrentes dessa condição.  

Nosso foco deverá ser: preciso ser bom porque é prazeroso 
ser bom. Diferentemente do que dizer que preciso ser bom para 
merecer conquistar uma determinada condição como pessoa ou 
como espírito. Ser bom não deve ser uma moeda de negociação 
para alcançar uma determinada posição ou objetivo. Ser bom deve 
ser simplesmente uma busca pelo que faz bem à minha condição 
de espírito em evolução.  
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Voltando à questão do auto amor. Quando assumimos essa 
atitude de simplesmente sermos bons, teremos alcançado o 
estágio do auto amor. Teremos prazer em ser o que somos, 
porque o que somos  será prazeroso de ver e sentir.  

O escutar sentimentos é o escutar a nós mesmos. Perceber 
o que somos, o que sentimos. Buscar a nossa essência e a nossa 
essência é Luz. Cada um de nós é um Ser de Luz.  

Esse Ser de Luz muitas vezes está bem guardado dentro de 
nós, e não se deixa ser percebido. As interferências que 
recebemos ao longo de nossas vidas, impondo-nos atitudes, 
conceitos, preconceitos, abandono dos nossos sonhos, levam-nos 
a esconder a nossa essência.  

Jesus nos disse:  

“Vós sois a luz do mundo. (...) 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 e 16) 

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

Todos temos esta luz dentro de nós, sem exceção, mas ainda 
não aprendemos a fazer com que ela brilhe. Essa luz é 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, como também brilhe ao nosso redor, para que outros tenham 
a oportunidade de perceber, conhecer e compreender esta luz que 
também neles há, mas que ainda não aprenderam a fazê-la brilhar. 

Precisamos buscar essa essência e fazê-la brilhar como um 
Sol dando às nossas vidas sentido e prazer. Brilhar para as 
pessoas, fazendo a diferença no ambiente em que estamos 
inseridos.  

Somos seres muito especiais. Já dizia Jesus - "vós sois 
deuses" (Jo 10:34). Na maior parte das vezes nós não nos 
sentimos nem deuses e nem seres de luz. Precisamos acreditar 
mais na nossa capacidade e nos nossos valores.  

Repetimos inúmeras vezes que somos filhos de Deus. No 
entanto, nós realmente nos sentimos como filhos de Deus?  



12 
 

Precisamos acreditar de forma verdadeira nessas 
afirmativas  ̶ sou filho de Deus, sou um Ser de Luz. Sentirmos 
satisfação em sermos bons, pelo simples fato de que é bom ser 
bom.  

Precisamos aprender a nos amar mais, pois só depois de 
alcançarmos o auto amor é que poderemos cumprir o mandamento 
do Mestre - amar o próximo como a nós mesmos. Temos 
consciência de que não conseguiremos, ainda, alcançar a condição 
plena de amor. No entanto, o amor que dedicarmos ao próximo será 
na medida do amor que sentirmos por nós mesmos. 

O mandamento por completo é "amar a Deus sobre todas as 
coisas e amar o próximo como a si mesmo". Diz Joana de Angelis 
no livro "Amor, imbatível amor" que a muitos é difícil amar a Deus 
por ser, para esses, algo muito abstrato. Então sugere que nos 
amemos verdadeiramente e quando conseguirmos nos amar 
deveremos buscar o amor ao próximo. Quando então 
conseguirmos nos amar e amar ao próximo, estaremos amando 
também a Deus.  

Desejo que consigamos encontrar esse amor em nós, 
despertar esse Ser de Luz que somos e que possamos fazer 
brilhar essa luz por todo o mundo, por todo o Universo.  

(*) Contada por Edward Bach em um de seus estudos. 

Precisamos resgatar a criança pura que existe em nós e mudar 
a nossa perspectiva de vida eterna, abandonando o medo e 
assumindo a beleza e a alegria de viver, como meta e como princípio 
de vida. 

O adulto que somos hoje é resultado das experiências que 
tivemos no nosso passado, principalmente as vivências que 
experimentamos quando criança. 

Essas vivências englobam as emoções que tivemos com as 
pessoas com quem nos relacionamos ao longo de nossas vidas e, 
somadas a elas, as atitudes resultantes desses relacionamentos como 
um ensinar e aprender constante, sem interrupções. 

Podemos fazer uma analogia ao nosso desenvolvimento 
espiritual afirmando que o espírito que somos hoje é o resultado das 
experiências que tivemos no nosso passado, ao longo de várias 
experiências, seja no corpo físico, seja no plano sutil da vida. 
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E quando dizemos precisar resgatar a criança que existe em 
nós e conhecê-la para aprender com essa experiência, estamos a 
sugerir o quanto é importante que saibamos que Espírito somos, 
aprender com o nosso passado compreendendo nossos erros e 
acertos e, então, a partir desse momento tão importante, 
alavancarmos um processo de evolução efetivamente promissor. 

Não devemos temer a reencarnação com suas implicações em 
razão de nossa vida atual. Devemos sim encará-la como uma 
oportunidade redentora. 

Não nos lembramos do porquê de estarmos em uma nova vida, 
então por que temer? 

Vivamos da melhor forma e encaremos a reencarnação como 
uma bênção. 

Elda Evelina Vieira 

“Amaremos a nós mesmos somente quando deixarmos de culpar 
os outros pelas nossas dores e desacertos e tivermos a coragem 
de perscrutar o íntimo, interrompendo o fluxo das projeções e 
fugas ainda ignoradas nas nossas atitudes.”  

Dr. Carl Jung 
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Simplicidade e pureza de coração  
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Francisco de Assis certa vez, em um diálogo com frei Leão, 
disse que deveremos nos preocupar mais com voltar o olhar para 
Deus do que com a pureza da Alma. “O coração puro é aquele que 
toma profundo interesse pela própria vida em Deus.” 

Procurando algo a dizer sobre o tema, encontrei o diálogo sob 
referência a partir do qual podemos traçar algumas reflexões bem 
interessantes para este estudo. 

Começa assim a interlocução entre os dois: 

“Francisco pergunta a frei Leão: Irmão, sabe acaso o que é a 
pureza de coração? 

Responde-lhe o frei: É não termos falta alguma de que nos 
acusemos. 

Francisco acrescenta, percebendo a tristeza de frei Leão: 
porque temos sempre alguma coisa de que nos acusar.  

Leão concorda. 

Oferece então Francisco uma reflexão muito interessante a 
respeito do que deveria ser ter puro o coração. 

Não dever preocupar-se tanto com a pureza da própria Alma e 
sim voltar o olhar para Deus. Ainda somos imperfeitos e é um 
sentimento humano compreensível, mas não deveríamos deixar 
que a distância que existe entre nós e Deus acarrete tristeza e 
insegurança. 

Precisamos elevar o nosso olhar para mais alto. 

O coração puro é aquele que toma profundo interesse pela 
própria vida em Deus.  

Sugere esvaziar-se da insegurança e fragilidade interior e vibrar 
na alegria em Deus. Esse vazio ocorrido em nós, ao aceitarmos 
Deus, abrirmo-nos à Sua plenitude, é preenchido pela presença 
inefável do Pai e Criador. 

Não devemos guardar o que nos pesa, inclusive as próprias 
falhas.  

O nosso desejo de perfeição muda em um simples e puro 
querer de Deus.” (1) 
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A partir do momento em que temos consciência dessa 
necessidade e buscamos mudar nossas atitudes, tentarmos identificar 
a presença de Deus em nós. Essa busca, em razão das fragilidades 
que ainda se mantêm em nós, precisará ser constante – abrirmo-nos à 
Sua plenitude e deixarmo-nos preencher pela Sua presença. 

Quando Jesus disse aos discípulos: “Deixai que venham a mim 
as criancinhas e não as impeçais, porquanto o Reino de Deus é para 
os que se lhes assemelham. - Digo-vos, em verdade, que aquele que 
não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.” 
(Mc 10:13-16), faz despertar em nós o interesse em compreender a 
essência das palavras do Mestre.  

Tomando como referência as reflexões de Francisco de Assis, 
poderemos interpretar as palavras do Mestre dizendo que uma 
criança, ainda em sua inocência, frágil, simples e humilde, tem puro o 
coração. Deixa-se ser preenchida do que lhe podemos oferecer. É 
nossa responsabilidade saber proporcionar o que lhe é útil e 
necessário ao seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual.  

A partir do início do seu desenvolvimento, suas ideias tomam 
gradualmente impulso. Não obstante ser um Espírito com vivências 
anteriores e experiências que lhe proporcionaram conhecimento, 
emoções agradáveis ou não, encarna com a bênção do esquecimento, 
as ideias que lhe formam o caráter acham-se ainda adormecidas. 

Devemos então, como responsáveis pelo encaminhamento 
desse Ser, a nós legado pela divina providência, preencher esse vazio 
(na acepção de Francisco de Assis) com os ensinamentos de Jesus  ̶ 
deixar irem a Ele as criancinhas  ̶ , mostrar-lhes o aceitar Deus, fazê-
los conhecer o Seu amor e sentir a Sua presença em suas vidas. 

É o momento mais oportuno para esse proceder, enquanto seus 
instintos se conservam moldáveis, mais acessíveis aos ensinamentos 
que lhes possam transformar o caráter e facilitar sua evolução. Torna 
mais fácil a tarefa, o compromisso assumidos pelos pais ou 
responsáveis. 

O transitar pelo período da infância, temporariamente vestido da 
roupagem da inocência, reflete a sabedoria divina me ação. E Jesus 
demonstra, na sua orientação a seus discípulos, conhecer e aplicar 
bem o que o Pai lhe confiou para nos ensinar nesse processo de 
aprendizado, não só do nosso Ser, como também daqueles que fazem 
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parte de nossa jornada, nossos companheiros nesse momento na 
eternidade. 

Há um texto de Emmanuel em que nos fala precisamente sobre 
essa orientação de Francisco de Assis, quanto a deixar-se preencher 
pela presença de Deus. Assim nos fala o mentor de Francisco 
Cândido Xavier – Capítulo Pureza, em o livro Religião dos Espíritos, 
FEB. 

(1) www.ofmscj.com.br/?p=2559   

http://www.ofmscj.com.br/?p=2559


18 
 

 

A cura dos cegos de Jericó 
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Antes de discorrer sobre o tema em questão, creio ser profícuo 
refletirmos sobre o interpretar o Evangelho do Mestre Jesus. 

A mensagem que Ele nos trouxe está profundamente assentada 
no exercício do amor em toda a sua plenitude. 

Sendo assim, este deve ser o foco dos estudos sobre Jesus e 
seus ensinamentos. 

Dados históricos e circunstanciais poderão auxiliar-nos a 
compreender o contexto e os perfis culturais e emocionais dos 
personagens, e proporcionar melhores condições para a interpretação. 
No entanto, o foco principal desses estudos deve ser a maneira 
amorosa e o conhecimento profundo que o Mestre demonstrou sobre 
aqueles a quem se dedicou a auxiliar e ensinar ao longo de sua 
jornada terrena. 

Joanna de Ângelis, em o livro Jesus e atualidade (Introdução) 
diz-nos: 

“O Sermão da Montanha, considerado a “carta magna dos 
direitos humanos”, é um desafio de não-violência, próprio para 
esta época, assim como foi para aquela em que Ele o enunciou. 
Os que O ouviram, jamais se desimpregnaram da sua magia 
incomparável. 

Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e 
pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, 
mas, também, pelo exemplo de felicidade e exteriorização de 
paz que irradiava. (...) 

Ele ressurge na consciência moderna, em plenitude, jovial e 
amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. 

A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, 
companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim 
de evitar-lhe a queda no abismo.” 

A passagem objeto de nossas reflexões foi narrada por Mateus, 
Marcos e Lucas. Estes são chamados Evangelho sinóticos. Esta 
denominação tem sua origem no grego: συν, "syn" («junto») oοψις, 
"opsis" («ver). Esta classificação tem sua razão pelo número de fatos 
em comum narrados pelos citados evangelistas, na mesma sequência 
e por vezes utilizando a mesma estrutura de palavras. 
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São quatro os Evangelhos canônicos(1), sendo que destes 
somente três são sinóticos. 

O que os difere de forma tão especial que justifique a 
identificação particularizada? Enquanto os sinóticos apresentam Jesus 
com características humanas, destacando-se dos demais por suas 
ações milagrosas, o evangelista João descreve Jesus como um 
Messias, ressaltando sua conexão estreita com Deus e sua missão de 
redentor. 

Diálogos: 

Mateus 20;29-34 

29 E, saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. 

30 E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo 
que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de 
Davi, tem misericórdia de nós! 

31 E a multidão os repreendia, para que se calassem; eles, 
porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de 
Davi, tem misericórdia de nós! 

32 E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos 
faça? 

33 Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam 
abertos. 

34 Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos 
olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram. 

Marcos 10:46-52 

46 E depois, foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó com 
seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, 
filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, 
mendigando. 

47 E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a 
dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 

48 E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele 
clamava cada vez mais: Filho de Davi! tem misericórdia de 
mim. 
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49 E Jesus, parando, disse que o chamassem; e chamaram o 
cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo; levanta-te, que ele te 
chama. 

50 E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com 
Jesus. 

51 E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o 
cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. 

52 E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu 
a Jesus pelo caminho. 

Lucas 18:35-43 

35 E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um 
cego assentado junto do caminho, mendigando. 

36 E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. 

37 E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. 

38 Então clamou, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem 
misericórdia de mim. 

39 E os que iam passando repreendiam-no para que se 
calasse; mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem 
misericórdia de mim! 

40 Então Jesus, parando, mandou que lho trouxessem; e, 
chegando ele, perguntou-lhe, 

41 Dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que 
eu veja. 

42 E Jesus lhe disse: Vê; a tua fé te salvou. 

43 E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, 
vendo isto, dava louvores a Deus. 

Algumas diferenças são encontradas nas três narrativas, mas 
sem grande expressão para a nossa busca pelo entendimento da 
mensagem que nos poderão oferecer. 

Em Mateus, há dois detalhes que nos chamam a atenção pela 
sua singularidade, com relação aos outros evangelistas: 

33 Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam 
abertos. 
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34 Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes 
nos olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram. 

Quanto a que “nossos olhos sejam abertos”, poderemos 
identificar serem cegos e quererem ver fisicamente. Abrir-lhes os 
olhos poderá remeter-nos a um entendimento muito mais profundo. 
Receberem a bênção de serem capazes de compreender o que lhes 
ocorria, a razão de suas vidas, a melhor percepção do mundo e, mais 
ainda, dos ensinamentos do Mestre. Poderão alguns de nós levantar a 
questão de as diferenças serem tão só decorrentes de traduções dos 
textos originais. É verdade. No entanto, poderemos aproveitar a 
oportunidade para termos um olhar mais amplo sobre a questão. 

Na verdade, o texto permite-nos identificar que os olhos dos 
cegos já estavam sendo abertos ao reconhecerem em Jesus a 
capacidade de lhes permitir ver  ̶  essa percepção da identidade do 
Mestre como instrumento de cura e de misericórdia. 

Quanto à expressão “movido de íntima compaixão”, é 
indubitável que Jesus só poderia agir dessa forma. No entanto, a 
menção desse sentimento demonstra que aquele momento se 
mostrava muito especial, valia a pena dar destaque à compaixão do 
Mestre por aqueles pedintes tão insistentes pela crença que 
abrigavam em seus corações – poderiam ser curados por aquele Ser. 

O que ainda nos sensibiliza nessa passagem é a expressão “e 
eles o seguiram”.  

Lembrando Emmanuel “É natural peçamos o auxílio do Mestre 
em nossas dificuldades e dissabores; entrementes, não nos 
esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da 
retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos 
invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho 
que merecemos...” (2) 

Diz-nos Emmanuel ainda: “É um erro lamentável despender 
nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso 
egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. 

Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. 

Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre 
somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado, no círculo 
humano, goza de imensas prerrogativas, quanto à difusão do bem, se 
persevera na observância do Amor Universal.” (3) 
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Faz-nos lembrar as palavras de Jesus: “Vós sois a luz do 
mundo.” (Mt 5:14) 

Precisamos ser verdadeiros, sem receios. Trazer de dentro de 
nós a própria luz, o nosso brilho interior, e iluminar à nossa volta; abrir 
os caminhos à nossa frente e permitir que companheiros de jornada 
possam também se beneficiar dessa luz. 

Em Marcos, também observamos que o cego que fora curado 
pedira a Jesus que tivesse “vista”, como também seguiu a Jesus. 

Em Lucas, não só foi dito que o seguiu, como também glorificou 
a Deus. 

Nas narrativas de Marcos e Lucas constam que Jesus dissera: 
“a tua fé te salvou”.  

É uma expressão muito utilizada por Jesus após suas curas. 
Sabemos que ter fé verdadeira implica já em transformações no 
Espírito que somos. Leva-nos a mudar caminhos e buscar uma 
relação mais íntima com o Pai e, por decorrência, com o Mestre. 
Jesus detinha a capacidade de observar, naqueles que viera a curar, 
essa condição espiritual e reconhecia estarem já prontos para 
receberem a graça a ser concedida. 

Ele conhece a todos nós e sabe o quanto estamos efetivamente 
conectados com o Criador e identifica em nós a extensão de nosso 
comprometimento com as Leis Divinas. 

A interpretação seja do Evangelho, seja da vida, passa, 
inevitavelmente, pelo aprendizado intelectual, moral e ético. 
Conhecimentos que vão se agregando à nossa bagagem na jornada 
física e espiritual. 

Precisamos nos acostumar a olhar o mundo com olhos atentos, 
mesmo, ou principalmente, aos pequenos detalhes. 

A vida torna-se mais bela e útil quando percebemos a riqueza 
que nela existe. 

Sermos capazes de interpretar um olhar, um gesto, uma 
palavra, faz-se importante para saber apreender os ensinamentos dos 
quais temos estado à procura. 

(1) Canônicos são os Evangelhos aceitos pela maioria das 
denominações cristãs como legítimos e, portanto, integram o 
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Novo Testamento da Bíblia. Esta definição teve seu início por 
volta de 150 d.C. e documentado pela primeira vez em sua 
forma atual em 367 d.C. Ratificado em 397 da Era Cristã no 
Sínodo de Hipona Regia (hoje Argélia) 

(2) Em nossa marcha, Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier 
(3) A candeia viva, Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier 
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Um rebanho e um Pastor 
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“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das 
minhas sou conhecido. 

Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o 
Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 

Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também 
me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá 
um rebanho e um Pastor.” Jo 10:14-16 

Buscando interpretar as palavras de Jesus. 

Refletindo a respeito desta passagem, começamos a observar, 
primeiro, que Jesus estava afirmando ser o bom Pastor. O verbo está 
no tempo Presente: “sou o bom Pastor”, “sou conhecido”, “eu 
conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas”, “ainda tenho 
outras ovelhas”, “também me convém agregar estas”. A única parte 
dessa citação que está no tempo Futuro é “e haverá um rebanho e um 
Pastor.” 

Estando no tempo Presente, já à época Jesus afirmava ser o 
bom Pastor. 

Como escrito pelo próprio evangelista João: 

“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 ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez.” (Jo 1:1-3) 

Podemos afirmar que Jesus, o Cristo, já desde antes da 
formação do próprio Planeta, é o bom Pastor daqueles que viriam a 
habitar nosso orbe. 

Em assim sendo, cremos que Jesus afirmara, como está em Jo 
10:14, sermos todos um corpo único em Humanidade e filhos do 
mesmo Pai, Criador, sendo ele, o Cristo, nosso Mestre e guia. 

Quanto ao versículo 16, da mesma passagem, há 
interpretações que consideram as “ovelhas que não são deste aprisco” 
como sendo aqueles que não comungavam dos mesmos princípios 
religiosos daquela região e daquela época. 

Gostaríamos de também oferecer um outro olhar a respeito.  
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O evangelista João pode ser considerado, pelo conteúdo do 
evangelho de sua lavra, como sendo aquele que se dirigia aos leitores 
do terceiro milênio.   

Sendo assim, podemos interpretar a referência de Jesus 
“ovelhas que não são deste aprisco” como sendo a humanidade 
terrena como um todo, não só aqueles que se encontravam naquela 
região.  Podemos até lembrar o discurso de Estêvão quando disse que 
a mensagem de Jesus era para todos, não só para os judeus. 

Disse Estêvão: “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.” (Paulo e Estêvão, por Emmanuel) 

Quanto ao serem as palavras de Jesus uma profecia, também 
existe uma outra perspectiva – tão só uma afirmativa: “Eu sou o bom 
Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido”. 
Não algo que viria a acontecer, ele já o era à época, como também 
desde antes   ̶   nosso Coordenador, Mestre e guia. 

Somos um só como Humanidade, circunstancialmente como 
habitantes do Planeta Terra. Em processo de evolução, passando por 
provas, por expiações e cumprindo reparações. Por vezes, transitando 
em outras moradas de nosso Pai e no momento reunidos aqui na 
Terra para aprendizado e ajustes. 

Creio ser um engano interpretarmos essas situações 
mencionadas como “duras penas”, como alguns o fazem. Poderão 
assim entender aqueles que ainda não compreenderam o verdadeiro 
significado das experiências pelas quais passamos nessa jornada. 
“Duras penas” remete a sofrimento, inquietação, angústia. 

Diferentemente devem ser vistas com o entendimento de que 
são experiências que nos elevam e propiciam uma nova vida como 
“seres de luz” como referiu-se Jesus: “...para que se tornem filhos 
da luz.” (Jo 12:36), oportuniza abrirmo-nos ao sentimento de gratidão 
e não de dor. 



28 
 

Aprendizes e adversários 
Amar o próximo 
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A partir das colocações oferecidas por Humberto de Campos no 
texto Aprendizes e adversários(1), gostaria de ampliar nossa 
percepção sobre o tema. 

Acolhi então o Amar nossos inimigos, como nos convoca Jesus. 

Certa vez ouvi de um estudioso do Evangelho que quando 
Jesus disse:  

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as 
tuas forças; este é o primeiro mandamento. 

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.” Mc 
12:30 e 31 

Ele estava tão somente fazendo referência aos mandamentos 
entregues a Moisés. 

O novo mandamento, acrescido aos anteriores, referia-se ao 
perdão. 

Assim encontramos em Mateus 5:43-48: 

“Ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu 
inimigo’. 

Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que 
vos perseguem; para que vos torneis filhos do vosso Pai que 
está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e 
bons e derrama chuva sobre justos e injustos. 

Porque se amardes os que vos amam, que recompensa 
tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? 

E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de 
notável? Não agem os gentios também dessa maneira? 

Assim sendo, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai 
que está nos céus.” 

Diante dessas máximas de Jesus, importante refletirmos sobre 
nossos inimigos, de uma forma mais profunda e esclarecedora. 

Essa reflexão começa pela indagação de quem são os nossos 
inimigos. 
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Normalmente nós só reconhecemos como nossos inimigos o 
outro, aquele que nos magoa, que interfere em nossas vidas, que 
impede que façamos algo que nos dá prazer, por exemplo. 

No entanto, muitas vezes em nossas vidas nós somos nossos 
próprios inimigos quando agimos de forma a nos prejudicar, seja 
física, emocional ou espiritualmente. 

Não nos amamos de forma verdadeira. O sentimento que 
normalmente expressamos por nós mesmos tem relação com o que 
somos, representamos e sentimos como seres materiais: beleza física, 
status, poder, capacidade intelectual etc. 

Importante lembrar aqui, para uma reflexão mais profunda, os 
mandamentos maiores trazidos pelo Mestre Jesus: “Amar a Deus 
sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos.” 

Podemos perceber que devemos amar a nós mesmos para 
podermos oferecer o nosso amor ao próximo. 

Alguns podem interpretar como uma atitude egoísta a busca 
pelo auto amor. 

Faz-se interessante mudar o nosso olhar para o que chamamos 
de auto amor e amor ao próximo. Se entendemos esse amor de forma 
linear  ̶ amar a si mesmo tão-somente – a interpretação será de 
amarmos na forma de Ego para Ego. 

No entanto, acreditamos que o amor a que Jesus se referia era 
o amor de Eu para Eu (sendo o Eu a nossa parte divina, nossa 
essência, o Deus em nós). Nesse caso, o amor é transcendente. Eu 
amo a mim mesmo a partir do amor de Deus que existe em mim. 

O mesmo poderemos dizer do amar ao próximo como a si 
mesmo. Estarei amando a parte divina que há no meu próximo, o 
Deus que há nele? 

Com essa reflexão será muito mais fácil para nós encontrarmos 
a capacidade de amar a nós mesmos e ao próximo, pois estaremos 
vendo o Deus que existe em cada um. 

Essa é a verdadeira fraternidade humana. 
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Há uma história em que a personagem foi ao encontro de uma 
oportunidade de aprendizado espiritual onde exercitou a meditação e 
recebeu ajuda de orientadores nesse caminho de autoconhecimento e 
reforma interior. 

Em certo momento desse caminhar, ela identificou em si 
mesma vários "inimigos" que a impediam de prosseguir sua vida de 
forma saudável, e compreendeu que precisava libertar-se para 
prosseguir sua caminhada espiritual. 

A forma que encontrou para essa libertação foi muito especial. 
Identifica-se sobremaneira com os ensinamentos do Mestre. 

Em processo meditativo e em oração, ela procurou seus 
"inimigos" internos e a cada um que identificava procedia ao exercício 
de oferecer-lhe o seu coração, mentalizando-o envolvido pelo seu 
amor dizendo a si mesma que compreendia sua fragilidade, mas que a 
partir daquele momento queria libertá-lo e permitir que ele encontrasse 
o caminho do amor em seu coração. 

Ao final desse exercício sentiu uma paz interior intensa e a 
presença do amor por sua própria vida. 

Muitas vezes precisamos enfrentar nossa sombra, reconhecer a 
sua existência para então exercitar a nossa libertação. Enquanto 
mantivermos os nossos “inimigos” velados, eles permanecerão em 
nós, fortalecidos a cada instante, tornando-se verdadeiros obstáculos 
ao nosso crescimento e evolução. No entanto, se nos predispusermos 
a nos libertar, teremos que reconhecer a sua existência e dar a eles a 
oportunidade de serem libertados e consequentemente 
proporcionaremos a nossa própria libertação. 

O rancor o ódio são sentimentos que nos aprisionam. Só o amor 
e a compaixão nos liberta. 

Buscamos ajuda, nos templos de várias denominações 
religiosas, para nos libertar da influência de irmãos que tentam nos 
envolver e muitas vezes nos prejudicam no seguir pela vida de forma 
produtiva e saudável. 

Precisamos nos conscientizar de que essa libertação se faz a 
partir da nossa própria reformulação de valores e sentimentos. 
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Quando propomos a mudar o nosso modo de ser, de agir, nós 
ajudamos esses companheiros que tentam nos influenciar a ter um 
novo olhar a respeito de nós mesmos. Eles sentem que passamos a 
ser um espírito diferente, melhor, e aprendem também a serem 
melhores com o nosso exemplo. 

Nós os libertamos e somos também libertos. 

Somos instrumentos importantes nesse processo de evolução. 

Diante dessa reflexão, podemos concluir com muita 
tranquilidade: nós somos os principais responsáveis pelo que nos 
ocorre emocional e espiritualmente. 

É importante que busquemos ajuda, pois muitas vezes sentimo-
nos frágeis e sem condições de vencer sozinhos. No entanto, a nossa 
participação nesse processo é imprescindível, e não podemos delegar 
ao outro a responsabilidade que é nossa. 

A prece, o passe, o tratamento espiritual, são coadjuvantes no 
processo, mas os componentes principais na nossa cura são a nossa 
conscientização e determinação em promover a grande mudança em 
nossas vidas. 

Já nos dizia o Mestre “Conheça e verdade e a verdade vos 
libertará.” 

O caminho já nos foi oferecido há muitos séculos, resta a nós 
querer tomar esse caminho como objetivo de vida e seguir em busca 
da nossa libertação e da nossa felicidade. 

Buscar o amar a si mesmo e ao próximo, reconhecendo em si e 
no outro a parte divina que tem ali morada.  

Precisamos reconhecer que a essência divina reside em nós e 
em todos os seres. A partir de então, estaremos mais preparados a 
encontrar o auto amor e o amor ao próximo, através do amor de Deus 
que existe em cada um de nós. 

(1) Contos desta e doutra vida, Irmão X (Humberto de Campos), por 
Chico Xavier 
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Amor e renúncia  

 



34 
 

O estudo que teremos a seguir refere-se a um tema oferecido 
por Humberto de Campos (Irmão X), no livro Boa Nova, psicografado 
por Chico Xavier. 

Em certo momento da narrativa, Jesus explica a Pedro que 
precisamos valorizar a afeição a amigos. Proporcionar-lhes alegria, 
reconforto. Fazer de nossos corações como uma sala iluminada, 
acolhedora, oferecendo condições de tranquilidade e bem-estar. Criar 
situações em que se sintam ditosos. 

Que nosso falar e fazer não sejam de pesares ou sombras. 
Sejam de luz e de esperança. 

Os momentos que mais nos proporcionam alegrias, refazimento 
e beleza são aqueles em que demonstramos o nosso amor e 
satisfação para com aqueles que nos cercam. 

Pedro, então, pergunta ao Mestre: “ ̶ E como deveremos 
proceder quando os amigos não nos entendam, ou quando nos 
retribuam com ingratidão?” 

Diz Humberto de Campos: “Jesus pôs nele o olhar lúcido e 
respondeu:” 

Aqui eu gostaria de fazer uma pausa para refletir sobre o olhar 
de Jesus... 

Eu fico sempre a imaginar como seria o olhar do Mestre. Há 
muitos momentos nos Evangelhos em que se menciona ter Jesus 
olhado antes de falar algo. 

Quando há uma menção ao olhar, tenho parado um pouco nas 
reflexões e na leitura, fecho meus olhos e tento imaginar esse olhar. 

O que vejo em mente é algo de profundo, manso, determinado, 
intenso, misericordioso, amoroso, sábio.  

Se lhe fazem uma pergunta, creio que ele olha de forma 
misericordiosa e compassiva. Até mesmo, se for o caso, de forma 
benevolente. Só o olhar que ele dirige a seu interlocutor já traz uma 
resposta. Acrescenta depois um ensinamento àquele que ainda não 
conseguiu alcançar o sentido de suas palavras e da mensagem que 
nos trouxe para aprendizado. 
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No caso de observar um desvio moral naquele que está ao seu 
lado, ou presente em uma situação qualquer, creio que seu olhar 
expressa uma certa estranheza, indulgência, misericórdia. Para, 
depois, oferecer uma repreensão ou, o que na maioria dos casos 
acontece, uma afirmativa que leve a pessoa a um pensar sobre a 
própria atitude. Aprender com a autorreflexão. Acrescenta um 
ensinamento profundo que, na maioria das vezes proporciona 
desconforto àquele a que se dirige. É o processo de autodescoberta 
diante da luz que nos ilumina a mente e nos faz ver a nós mesmos. 

Fico a pensar que deveríamos sempre, em casos de termos 
dúvidas quanto ao nosso comportamento, imaginarmos o olhar que 
Jesus nos dirigiria naquela circunstância. 

Bem, voltando ao tema que nos cabe refletir nesse momento. 

A resposta de Jesus, a Pedro, começa assim: “... o amor 
verdadeiro e sincero nunca espera recompensas.” 

Continua o Mestre alertando para o fato de que a essência do 
viver passa pela capacidade de sentir afeições, valorizar a 
compreensão do amigo. 

No entanto, quando sentirmos a ausência da compreensão, ou 
até mesmo quando um amigo transforma o seu comportamento em 
atitude de adversário, o importante é que tenhamos a convicção de ter 
oferecido a ele o que tínhamos de melhor, e sintamos alegria por 
temos feito essa opção em nossas vidas. 

Lembremo-nos de que temos a compreensão Divina em todas 
as circunstâncias. 

Diante dessas palavras de Jesus: 

“Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e 
mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, 
não pode ser meu discípulo.  

E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não 
pode ser meu discípulo.” (Lc 14:26-27) 

Pedro volta a perguntar: “Mestre, como conciliar estas palavras 
tão duras com as vossas anteriores observações, relativamente aos 
laços sagrados entre os que se estimam?” 
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O Mestre esclarece ao discípulo que, de forma alguma suas 
palavras devam ser interpretadas como uma recomendação a que se 
quebre os elos de família. Tão somente que a fé em Deus e a 
obediência às Leis Divinas deverão estar acima de todas as coisas. 

Os laços de família e de amizade deverão estar gerenciados de 
acordo com os mandamentos maiores, seja na relação de amor, 
respeito, como também, se assim for necessário, na abdicação de 
eventual obediência a eles, se esta puder vir a contrapor-se aos 
princípios da obediência às leis maiores. 

Colocar o Reino de Deus acima de tudo, é esse o princípio do 
que dissera Jesus. 

O seguir a Deus muitas vezes representa termos de renunciar a 
algo. O Ser Humano tem mais facilidade ao apegar-se, seja às 
pessoas, seja a alguma coisa. O aprender a fazer escolhas pressupõe 
privar-se da opção a que deveremos abdicar. 

Compreender as Leis Divinas requer aprender a acolher a 
necessidade da renúncia, a privar-se de algo que poderá dificultar, ou 
até mesmo impedir, que prossigamos no caminho da elevação moral e 
espiritual; do aprendizado e do exercício ao cumprimento dos 
mandamentos – o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. Ou mais ainda, como deverá ser para nós algum 
dia em que estivermos mais conectados ao Pai, como o Mestre Jesus 
disse: “ ̶  Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros, assim como Eu vos amei; que dessa mesma maneira tenhais 
amor uns para com os outros.”(Jo 13:34) 

Faz-nos lembrar ainda o Mestre: 

“Vós sois meus amigos, se praticais o que Eu vos mando. Já 
não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu 
senhor, mas Eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de 
meu Pai Eu compartilhei convosco.” (Jo 15:14-15) 

Temos à nossa disposição todas as orientações de que 
necessitamos para alcançarmos a graça de identificar e conhecer o 
Reino de Deus que, como Jesus nos disse: “ ̶  O Reino de Deus está 
no meio de vós.” Ou em algumas traduções: “ ̶  O Reino de Deus está 
dentro de vós.”(Lc 17:21) 

Pode parecer estarem essas afirmativas divergindo entre si. 
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No entanto, ao interpretarmos a expressão “está no meio de 
vós” poderemos ter um olhar que nos leva a compreender que o “meio 
de vós” viria a ser compreendido como sendo o “dentro de vós” 
estando em nosso interior. Ou poderemos fazer outra leitura dessas 
afirmativas. O estar “dentro de vós” como sendo está dentro da 
Humanidade, bastando que o encontremos. 

O importante é compreender e acolher o conceito de que o 
Reino de Deus, ou Reino dos Céus (também em algumas traduções) 
está à disposição, todo o tempo e a todos nós, indistintamente. 
Depende de cada um compreender tudo o que o Mestre nos ensinou, 
de tudo o que Ele ouviu do Pai e partilhou conosco, principalmente o 
amor, a origem de todos os ensinamentos maiores, base irrefutável 
das Leis Divinas que estão escritas em nossa consciência. (Livro dos 
Espíritos, Questão 621; “Onde está escrita a lei de Deus”, Resposta 
dos Espíritos: ”Na consciência.”) 

Lembrando ainda o texto de Humberto de Campos, em seu 
final, quando fala da missão do Mestre e o seu caminhar para o 
Calvário, “em maravilhoso e profundo silêncio.” Acrescenta: “Jesus 
atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da 
humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino 
de Deus, revelando ser essa a sua derradeira missão”. 

Por falar em missão e renúncia, podemos proceder a uma 
reflexão ainda mais profunda. Como nos diz o evangelista João no 
capítulo primeiro de seu evangelho: 

“Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez“. (Jo 1:2-3) 

Também encontramos no livro A caminho da luz, Emmanuel, no 
capítulo A Gênese planetária:  

“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 
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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. 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.” 

Já Espírito Puro, o Cristo, que esteve entre nós na 
personalidade Jesus, acolheu a sublime missão oferecida pelo 
Criador, como mencionado por João e descrito por Emmanuel.  Uma 
demonstração de obediência, renúncia e amor. 

Precisamos estar conscientes de que cada um de nós tem uma 
missão, seja singela, ou mesmo de expressão. Em quaisquer das 
circunstâncias, não há diferença de valoração entre elas, pois que 
representa uma tarefa de importância por trazer em seu bojo a 
realização de um trabalho. Como nos diz o Livro dos Espíritos, 
Questão 675: “Toda ocupação útil é trabalho”. 

Nossa incumbência é estarmos atentos e buscar identificar o 
que poderá estar definido como missão na nossa trajetória 
encarnatória. Proceder de maneira a cumpri-la da melhor forma 
possível, e com amor, ainda que para fazê-lo exija de nós uma parcela 
de renúncia. É o como estaremos cumprindo nossa parcela do que 
nos pede o Mestre: “ ̶  Um novo mandamento vos dou: que vos ameis 
uns aos outros, assim como Eu vos amei; que dessa mesma maneira 
tenhais amor uns para com os outros.” (Jo 13:34) 
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Diálogos de Jesus 
Negação de Pedro 
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Este diálogo de Jesus com Pedro ocorreu após os preparativos 
para a celebração da Páscoa com os discípulos. 

Jesus havia estado na casa de Simão, o leproso. Em lá 
estando, uma mulher derramara-lhe unguento sobre a cabeça, pelo 
que Jesus afirmara tê-lo antecipadamente preparado para a sepultura. 
Acrescenta que esta ação seria contada todas as vezes em que se 
falasse sobre o Evangelho. 

Judas fora à procura dos sacerdotes para entregar o Mestre e 
combinaram com se daria e o momento. 

Os discípulos perguntaram onde iriam fazer os preparativos 
para comer a Páscoa. 

Tão logo orientados, prosseguiram como Jesus lhes dissera, 
para a preparação da Ceia Pascal. 

Em certo momento, Jesus informa que um dos doze irá traí-lo. 
Houve entristecimento dos discípulos fazendo-os indagar sobre quem 
faria tal coisa. 

Tomaram do pão e beberam do vinho. Cantaram um hino e 
saíram para o monte das Oliveiras.  

Jesus então disse: “Todos vós esta noite vos escandalizareis 
em mim; porque está escrito: Ferireis o pastor, e as ovelhas se 
dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de 
vós para a Galileia”. (Mc 14:27 e 28) 

Disse então Pedro: “Ainda que todos se escandalizem, nunca, 
porém, eu.” (Mc 14: 29)  

Jesus acrescentou: “Em verdade te digo que hoje, nesta noite 
antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás”. 

Pedro, então, afirma com veemência: “Ainda que me seja 
necessário morrer contigo, de modo algum te negarei”. (Mc 14:31) 

Há vários aspectos que a respeito dos quais poderíamos fazer 
algumas reflexões. 

No primeiro versículo da passagem, objeto deste estudo, 
encontramos a referência de Jesus ao que está escrito: “Ferireis o 
pastor, e as ovelhas se dispersarão”. (Mc 14:27) 
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O que foi citado por Jesus encontra-se no livro do profeta 
Zacarias 13:7 a 9. A passagem faz parte de um conjunto que tem 
como título “Ferido o pastor de Deus”: 

“Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o 
homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. 
Fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas; mas volverei a 
minha mão sobre os pequenos. 

E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas 
partes dela serão extirpadas, e expirarão; mas a terceira parte 
restará nela. 

E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, 
como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. 
Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei; direi: É meu povo; e 
ela dirá: O Senhor é o meu Deus.” 

Podemos perceber aqui uma evolução de um povo até que 
alcance a condição de ser o povo de Deus. 

Por certo não se refere ao privilégio desse ou daquele povo, 
como temos verificado ser o entendimento de alguns, até o momento 
presente, mas um processo evolutivo de purificação moral e espiritual. 
Que alcancemos a condição de verdadeiramente dizermos: “O Senhor 
é o meu Deus”, no mais profundo da Alma. 

Pedro afirma estar livre de escandalizar-se, como sugerira 
Jesus. No entanto, Jesus, então, afirma que ele, Pedro, o negaria por 
três vezes antes de o galo cantar por duas vezes. 

O discípulo diz que isso não acontecerá, ainda que tenha que 
morrer com o Mestre. 

Pedro demonstra, naquele momento, uma fragilidade quanto a 
assumir compromissos. Viria a negar Jesus, como o Mestre o dissera. 

Creio que aqui está o cerne da questão dos nossos estudos. 

Diz-nos Emmanuel em o texto Protestos verbais: (1) 

“É indispensável que o aprendiz sincero do Evangelho esteja 
sempre de mãos dadas à vigilância, no capítulo dos protestos 
verbais de solidariedade. (...) 

Ainda nas vésperas do sacrifício culminante, vemos os 
discípulos protestarem fidelidade e devotamento. Pedro e os 
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companheiros declaravam-se unidos a Ele até o fim, 
hipotecando-lhe amor e dedicação.” 

Jesus, não obstante as promessas de comprometimento para 
com Ele, viu-se só na sua trajetória rumo ao sacrifício. Ele que 
compartilhara talentos recebidos do Pai; sua dedicação sem reservas 
a tantos quantos se apresentaram à sua frente buscando socorro. A 
outros, mesmo que não tenham solicitado qualquer interveniência a 
seu favor. 

Estarmos dispostos a oferecer auxílio e solidariedade não 
deverá estar restrito a palavras. Estas são frágeis e voam ao vento 
dos interesses, apegos, inseguranças e medos. 

Hipotecarmos nossas promessas requer comprometimento 
irrestrito, em qualquer circunstância. Sob qualquer hipótese. 

Estarmos prontos a lutar contra as intempéries; inveja, despeito, 
sofrimento, traição, esquecimento e ingratidão. 

O que nos levaria a romper com os desvios morais, às 
fragilidades espirituais e aos descaminhos que porventura se nos 
apresentarem? 

É estarmos inteiramente devotados ao amor e, por decorrência, 
à dedicação. 

Seguirmos com fé e determinação, abraçando o Evangelho do 
Cristo em nossas vidas. 

É com essa força que iremos alcançar metas propostas e 
viremos, um dia, fazer parte do povo que dirá, com verdadeira 
intenção, “O Senhor é o meu Deus”, quando Deus vir a dizer “É meu 
povo”. 

Creio ser interessante, com relação ao tema sob enfoque – 
Diálogos de Jesus – com Pedro, abrirmos nosso olhar para outro 
contexto, tendo como referência o Amor, dedicação, empenho, 
comprometimento. 

Em o Evangelho de João 21:17 encontramos: “Perguntou-lhe 
terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?” 

Esta passagem está no seguinte contexto: 

- Jesus já havia sido crucificado; 
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- Maria Madalena fora ao sepulcro e o encontrara aberto e não 
estando mais ali o corpo de Jesus. Encontrara dois Anjos; 

- à porta do sepulcro Maria Madalena viu um homem que a ela 
perguntou: “Por que choras? Ao dizer-lhe Maria, ela o 
reconheceu. Dali foi Maria Madalena anunciar aos discípulos 
que vira o Senhor e o que Ele lhe dissera”; 

- à tarde desse dia, estando os discípulos a portas fechadas, 
chegou Jesus e disse: “A paz esteja convosco”. 

Depois desse encontro, Jesus esteve novamente com os 
discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi quando se deu o que veio a 
ser conhecida como a “pesca milagrosa”. 

Em certo momento Jesus diz a Pedro: “Simão, filho de Jonas, 
amas-me mais do que estes?” Pedro responde: “sim, Senhor, tu sabes 
que te amo. Jesus então lhe diz: “Apascenta os meus cordeiros”. 

Mais duas vezes pergunta a Simão Pedro: “Simão, filho de 
Jonas, amas-me?” Volta Pedro a responder: Sim, Senhor, tu sabes 
que te amo.” Como também volta a afirmar Jesus: “Apascenta as 
minhas ovelhas”. 

A respeito desta passagem, Emmanuel (2) nos traz reflexões 
que nos remetem a conclusões importantes para nossas vidas, para 
os nossos “olhares” em direção ao que verdadeiramente estamos 
apreendendo dos ensinamentos do Mestre, e aplicando nas nossas 
atitudes para com nós mesmos, para com o próximo e para a vida 
como um todo. 

Diz-nos Emmanuel que, por certo, o que Jesus pretendia ao 
perguntar a Pedro se este O amava, não era saber exatamente o 
sentimento que o discípulo tinha por Ele. O objetivo seria de Pedro 
refletir sobre seu sentimento pelo Mestre, pois Jesus, naquele 
momento, estava entregando a ele, Pedro, o apostolado dos 
ensinamentos que trouxera para o povo, que depois seria oferecido a 
toda a humanidade terrena, através dos evangelistas e pelo trabalho 
de Paulo, o Apóstolo dos Gentios. 

Outra observação que Emmanuel faz em seu texto é que todas 
as dificuldades se resolveriam se Pedro se dedicasse, com mais amor, 
ao Mestre. 

Diz Emmanuel textualmente: 
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“Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência 
divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de 
bênçãos promissoras. 

É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas 
intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, 
mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador 
do Cristo se tiveres amor.” 

Por certo podemos ver, nas colocações de Emmanuel, uma 
assertiva remetida a todos nós que nos dispomos a ser propagadores 
do Evangelho, trabalhadores do Cristo. Podemos ler essas duas 
frases transcritas acima como referência imperiosa não só para Pedro, 
como para todos os demais discípulos, como também a Paulo de 
Tarso... Também a todos nós trabalhadores na seara do Evangelho do 
Mestre. 

(1) Em o Reformador, Emmanuel, por Chico Xavier, julho 1943, pág. 
153 

(2) Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por Chico Xavier 
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Altar íntimo 
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“Temos um altar” Paulo Hb 13:10 

Ao longo de séculos temos visto erguerem-se templos, 
suntuosos em sua aparência, expressando grandiosidade, bem como 
riqueza em adornos e exuberância de formas. Construções erigidas 
muitas vezes à custa de sacrifícios pessoais de seus trabalhadores 
braçais e cobrança de altos impostos para que fosse alcançado o 
intento a que se propunham – mostrar superioridade, magnificência. 

Sua finalidade principal, no entanto, devera ser a materialização 
de um monumento de fé, como nos diz Emmanuel no texto Altar 
íntimo (1), visando o nosso ajoelhar em “atitude de prece” e busca pela 
“inspiração divina”. 

Por vezes, refletimos sobre todo esse dispêndio com a 
aparência dos monumentos quando tantos passam fome, encontram-
se desabrigados. Emmanuel, em suas reflexões, considera que, 
mesmo quando a expressão de gratidão e amor ao Poder Celeste são 
mal conduzidos, deverão merecer nosso respeito. 

Não obstante esse parecer, o mentor afirma que precisamos 
objetivar nossa evolução espiritual. 

 A tarefa que compete a nós, efetivamente, é valorizar nosso 
altar íntimo – o coração –, apresentando nossas oferendas e 
sacrifícios como expressão do amor a favor do próximo, no trabalho 
que realmente nos cabe realizar. 

Ser um trabalhador na seara da autotransformação. Buscar a 
edificação do templo do amor para acolhermos nossos irmãos de 
jornada terrena. Construir a paz dentro de nós e vibrar essa energia 
ao nosso redor, buscando neutralizar a expressão da discórdia e da 
violência. Ser pacífico e pacificador, como nos recomenda o Cristo nas 
Bem-aventuranças. 

Tenhamos consciência do verdadeiro motivo de estarmos 
vivenciando esta experiência em corpo físico. 

Sermos buscadores da luz e do amor. Como também, 
promovermos a exteriorização da luz e do amor internalizado para 
cumprirmos o que também nos pede o Mestre em a parábola da 
candeia: 
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“Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire; 
põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos 
os que estão na casa.” (Mt 5:15.) 

Sobre a referência ao altar, lembremo-nos de uma passagem 
no Velho Testamento:  

 “Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um 
holocausto para o Senhor; (...)” Ex 29:25 

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. 

Tomemos a vida do Mestre Jesus, o Cristo, como proposta de 
reflexão. Não exatamente a morte do corpo de que se utilizara para 
encarnar entre 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 sacrifício 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. 
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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.” (Rm 12:1) 

Compreender o sacrifício não com o flagelo do corpo, mas 
como instrumento de trabalho na seara do Mestre, na divulgação do 
seu Evangelho. Mais do que sob a forma de palavras ao proferir seus 
ensinamentos, como exemplos vivos com a maneira de ser de quem 
conseguiu alcançar o aprendizado dentro de si. Fazer de sua própria 
vida a arte do bem, do amor, do perdão. Ainda que não tenhamos 
alcançado essa condição em sua plenitude, pois que ainda somos 
aprendizes, estarmos na busca do exercício constante com disciplina 
e determinação. 

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 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 Altar íntimo também se aplica esta Lei. 
Podemos dizer que, do sacrifício de oferendas exteriores, passar 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 
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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 a leis divinas. 

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

Procurando algo a dizer sobre a pureza do coração, encontrei 
um diálogo de Francisco de Assis com Frei Leão que pode nos 
parecer bem interessante para este estudo. 

Começa assim a interlocução entre os dois: 

Francisco pergunta a frei Leão: Irmão, sabe acaso o que é a 
pureza de coração? 

Responde-lhe o frei: É não termos falta alguma de que nos 
acusemos. 

Francisco acrescenta, percebendo a tristeza de frei Leão: 
porque temos sempre alguma coisa de que nos acusar.  

Leão concorda. 

Oferece então Francisco uma reflexão muito interessante a 
respeito do que deveria ser ter puro o coração. 

Não dever preocupar-se tanto com a pureza da própria Alma e 
sim voltar o olhar para Deus. Ainda somos imperfeitos e é um 
sentimento humano compreensível, mas não deveríamos deixar que a 
distância que existe entre nós e Deus acarrete tristeza e insegurança. 

Precisamos elevar o nosso olhar para mais alto. 

O coração puro é aquele que toma profundo interesse pela 
própria vida em Deus.  

Sugere esvaziar-se da insegurança e fragilidade interior e vibrar 
na alegria em Deus. Diante desse vazio ocorrido em nós, ao 
aceitarmos Deus, abrirmo-nos à Sua plenitude, é preenchido pela 
presença inefável do Pai e Criador. 

Não devemos guardar o que nos pesa, inclusive as próprias 
falhas.  
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O nosso desejo de perfeição muda em um simples e puro 
querer de Deus. (3) 

(1) Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier 

(2) Do livro Evangelho é Amor II – Cap. “Sacrifício mais agradável a 
Deus, Elda Evelina, Bookess Editora. 

(3) Fonte de consulta - www.ofmscj.com.br/?p=2559 

Em o livro Aprender com o Mestre – Sobre o Amor II, Elda Evelina, 
Bookess Editora 

http://www.ofmscj.com.br/?p=2559
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Reino de Deus 
Reflexões 
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Podemos discorrer sobre o Reino de Deus citando muitas das 
parábolas de Jesus e suas referências quando ao tema. 

Como também poderemos trazer outros exemplos mais 
próximos de nós, tendo os ensinamentos do Mestre como base das 
reflexões. 

11 “Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os 
mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso 
concedido.” 

15 “Porque o coração deste povo está endurecido, de mau 
grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos; para não 
suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, 
entendam com o coração, se convertam e sejam por mim 
curados.”  (Mt 13) 

Aqui Jesus já nos oferece alguma condição de compreender o 
que será necessário para alcançarmos o entendimento sobre o reino 
dos céus, ou reino de Deus. 

Precisamos ter o coração abrandado. Estarmos dispostos a 
ouvir e a ver seus ensinamentos para, então, podermos entender com 
o coração. Então, convertidos, seremos curados. 

A cura a que se refere o Mestre não será necessariamente a 
cura do corpo, não obstante tenha curado muitos doentes à época. A 
cura real é a do Espírito, a nossa verdadeira essência. 

Por inúmeras vezes Jesus referiu-se à fé como o motivo da cura 
física de muitos aos quais socorreu. O Mestre foi um instrumento para 
a cura física sim. No entanto, esta decorreu de uma causa primeira – a 
fé. Ter fé é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Termos o coração 
abrandado para colher os ensinamentos e fazermos contato com o 
Reino de Deus em nós. 

Aqui temos a oportunidade de tentar compreender as palavras 
de Jesus transcritas em Lucas 17:20 e 21 

“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, 
Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível 
aparência. 
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Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está 
dentro de vós.” 

O Reino de Deus não é uma meta a ser alcançada fora de nós. 
É abrir nossos corações, abrandados pela fé, para o despertamento 
do Espírito para uma nova vida. Lembrando as passagens: 

“Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu 
Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Mt 13:43) 

“Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mt 6:33) 

”Os que estão à beira do caminho, são os que ouviram; então 
vem o adversário e tira a Palavra de seus corações.” (Lc 8:12) 

Aqui uma referência à Parábola do Semeador: Quem seria o 
adversário? Como podermos interpretar? Esse adversário, ou 
adversários, são nossos “inimigos” internos que bloqueiam a nossa 
vontade de buscar o entendimento dos ensinamentos maiores – 
orgulho, vaidade, falta de compaixão, desamor, displicência, mágoa, 
rancor, inveja, falta de determinação e de vontade de apreender os 
ensinamentos. 

”tendo ouvido a Palavra com coração bom e perfeito, a retêm e 
dão fruto com perseverança.” (Lc 8:15) 

 

O conceito de um reino em que só existisse o bem-estar, a paz, 
é muito anterior à própria vinda do Mestre Jesus entre nós há pouco 
mais de dois mil anos. 

A sensação da existência de uma vida futura e da possibilidade 
de se viver com alegria e harmonia já convive com o Homem desde 
épocas primitivas, como também os conceitos básicos que 
fundamentam a própria Doutrina Espírita, como nos afirma Kardec em 
O Livro dos Espíritos:  

“É uma lembrança que ele conserva do que sabia como Espírito 
antes de encarnar. Mas, o orgulho amiudadamente abafa esse 
sentimento.”  “Conservando a intuição do seu estado de 
Espírito, o Espírito encarnado tem, instintivamente, consciência 
do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam 
essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição.” 
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A essência da mensagem do Evangelho do Cristo pode ser 
encontrada nas diferentes épocas da Humanidade. Descobrimos 
vestígios desses ensinamentos nos escritos e nas crenças. 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. 

A vinda de Jesus, o Messias prometido, já havia sido prevista 
pelos profetas no Velho Testamento – aquele que viria trazer a paz ao 
mundo. 

Quando Pilatos interpelou Jesus se ele era o rei dos Judeus, foi 
em razão de conhecer as profecias e as expectativas do povo quanto 
à vinda do Messias – livrar o povo do jugo de Roma, como também 
proporcionar a oportunidade de tomarem posse da terra prometida. 

Jesus, no entanto, respondeu: “Meu reino não é deste mundo. 
Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido 
para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus; mas, o meu reino 
ainda não é aqui.”  (João 8) 

Muitas pessoas não compreendem ainda que o Reino de Deus 
não é um local circunscrito, apesar das palavras do Mestre. 

Por muitos séculos acreditou-se que para merecer o reino de 
Deus seria preciso passar pelo sofrimento, para resgate dos pecados 
cometidos. Chegou-se ao extremo de muitas pessoas praticarem o 
autoflagelo como punição e purificação do corpo. Ainda há um 
seguimento religioso que acredita e aplica essa prática. 

Com relação a isso vale lembrar as palavras de Jesus quando 
ainda perguntado por Pilatos se ele seria rei, Jesus respondeu: ´não 
nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. 
Àquele que pertence a verdade escuta a minha voz”. (Jo 8) 

Qual seria a verdade a que Jesus se referia? 

Podemos afirmar tranquilamente que a verdade trazida e 
exercitada pelo Mestre está inserida em todos os livros dos 
Evangelistas e epístolas dos Apóstolos – os ensinamentos que Jesus 
nos trouxe e efetivamente demonstrou por todo o tempo em que viveu 
conosco há dois mil anos. 
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Kardec nos coloca na Introdução ao Evangelho Segundo o 
Espiritismo que os ensinamentos são “roteiro infalível para a felicidade 
vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida 
futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra”. 

As pessoas admiram a mensagem e pronunciam a sua fé 
muitas vezes baseadas tão-somente no que ouvem dizer ou se 
apegando aos textos sem compreender o sentido do que ali está dito. 
Diz Kardec, ainda na Introdução ao Evangelho: “A forma alegórica e o 
intencional misticismo da linguagem fazem com que a maioria o leia 
por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, 
sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os 
preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das 
narrativas.” 

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

Podemos encontrar em Lucas 20:26 que Jesus perguntara a um 
doutor da Lei em Jerusalém “Que está escrito na lei? Como lês?” 
Podemos refletir, a partir dessa passagem do evangelista, que Jesus 
quer saber com que profundidade o doutor da Lei lê e interpreta os 
textos. Nós buscamos nos livros o que desejamos assimilar. Podemos 
ler aspirando pela consolação nos textos; ou o cultivo da nossa dor; 
por simples entretenimento, sem compromisso de aprendizado. No 
caso da leitura dos textos evangélicos, no entanto, devemos ter como 
objetivo a nossa iluminação interior, pois só assim alcançaremos o 
entendimento necessário à nossa elevação moral e espiritual. 

Precisamos compreender o Evangelho, a Boa Nova, o 
Testamento que Jesus nos deixou, como diz Joanna de Ângelis na 
introdução ao livro “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda”. 
Acrescenta ainda que “é o mais belo poema de esperanças e 
consolações de que se tem notícia.” Diz que é também “precioso 
tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que 
afligem a criatura e a Humanidade”. 

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 
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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 que representaria seguir os passos de Jesus para encontrar o 
reino de Deus? Muitos ainda hoje interpretam essa frase literalmente, 
acreditando que tão-só precisam conhecer os lugares e seguir pelos 
caminhos por onde ele andou. 

Precisamos ir além da letra, buscar o sentido real inserido na 
mensagem. 

Tomar a nossa cruz e seguir os passos do Mestre certamente 
nos leva a refletir sobre a necessidade de compreender as 
dificuldades e os obstáculos que a vida nos oferece, em decorrência 
de nossas experiências do passado, e fazer dessas experiências um 
aprendizado. É aprender a carregar o fardo das experiências difíceis 
de forma suave e digna. Lembrando as palavras de Jesus: “Vinde a 
mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque 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”. 

Quanto a seguir os ensinamentos de Jesus, o Cristo, deverá ser 
seguir o seu exemplo de vida. Buscar nossa elevação moral e 
compreendermos a necessidade de sermos afáveis e fraternos. 

“Meu reino não é deste mundo.” Então, onde estaria o reino de 
Deus? 

Diz-nos também Joanna de Ângelis no livro “Jesus e o 
Evangelho”: “Na visão da psicologia profunda, embora Ele (Jesus) se 
referisse às Esferas de onde procedia, o Seu Reino também eram as 
paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as 
bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como 
irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do 
mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos”. 

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 
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materialmente o fizéssemos espiritualmente, perceberíamos logo que 
ele está em nós mesmos, desde que a sua Lei, permaneça em nós. 

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.” 

Citando Lucas 17:21 “O Reino de Deus está no meio de vós”. 

Podemos perceber que o texto do evangelista é claro quanto a 
onde está o Reino de Deus. É importante que 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 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) 

Ao final de toda essa reflexão a respeito do Reino de Deus e 
dos conselhos do Mestre sobre como alcançarmos esse estado de 
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graça, resta a nós aprender a carregar a nossa cruz e seguir os 
passos de Jesus para podermos encontrar o Reino de Deus que já 
habita em nós.” 

No livro Reflexões Evangélicas II, Elda Evelina Vieira, Bookess Editora 



59 
 

 

 

Ser o sal da Terra 
Saber escutar 
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A convite inesperado para falar, tendo a opção de livre escolha 
com relação ao conteúdo, soube que a pessoa que iria fazer a 
palestra abordaria o tema Suicídio. 

Refleti um pouco e escolhi acolher a mesma proposta sob um 
olhar em que admita algumas reflexões não ortodoxas sobre nosso 
papel nesse contexto, como: 

– ser o sal da Terra 

– saber escutar alguém 

Pode parecer estranho que essas duas abordagens levem à 
temática Suicídio? 

Vamos lá... Comecemos a pensar a respeito. 

Estive buscando uma forma de abordar o tema Vós sois o sal 
da Terra para oferecer em um outro grupo. 

O que seria exatamente “Ser o sal da Terra”? 

Por muitas vezes temos ouvido e visto que ser o sal da Terra é 
buscarmos “temperar” o mundo com algo que seja incorruptível, que 
não perde a sua verdadeira essência em qualquer que seja a 
circunstância. (*) 

O primeiro olhar que temos sobre o tema remete-nos a uma 
missão grandiosa que nos exige determinação e comprometimento.  

Sabemos que o Mestre recomenda nossa participação nesse 
projeto, no entanto não sabemos bem o como fazer para atingir essa 
meta.  

Lemos os textos evangélicos, buscamos apreender seus 
ensinamentos, podemos até mesmo propormo-nos à prática, mas... 
sermos o sal da Terra, do Planeta!? 

Interessante buscarmos a interpretação e tentarmos encontrar o 
caminho mais promissor para o cumprimento dessa recomendação de 
Jesus. 

Refleti por vários dias. Procurei inspiração em livros, em vídeos 
de outros palestrantes. 
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Sempre as ideias principais levam à proposta de tentarmos 
transformar o ambiente em que vivemos, termos o propósito de até 
mesmo tentar transformar o mundo! 

Nós, crianças espirituais, na maior parte das vezes tendo como 
ambiente de “trabalho” uma pequena vizinhança, um grupo de 
estudos, a família... como levarmos os ensinamentos do Mestre para 
planos mais amplos? 

Ocorreu-me então algo que é obvio – começando pelo que nos 
é possível fazer. Em um primeiro olhar pode parecer-nos 
razoavelmente simples... mas não é! 

Precisamos também pensar na melhor forma de fazê-lo! Se não 
tomarmos esse cuidado, poderemos fazer ruir o trabalho a que nos 
dispomos realizar. 

O objetivo é – ser o sal da Terra 

Por onde começar – pelos que nos são mais próximos. 

Como realizar, que instrumentos temos à mão, que sentimentos 
nos impulsionam a esse trabalho, qual metodologia a seguir, quais são 
nossos prazos para alcançar o objetivo? 

Ser o sal da Terra 

Podemos dizer: ser um semeador. Espalhar sementes que, não 
obstante em contato com outros ingredientes, conservam suas 
características benéficas. 

Diz-nos o espírito Vinicius (Prof. Pedro de Camargo): 

“O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está 
como que agindo sempre, visto exsudar continuamente aquela 
essência que lhe é peculiar.” (*) 

Também nos fala que o sal não se dá a conhecer pelo exterior 
(cor e aparência). Pode ser confundido, em um primeiro olhar, com 
outras substâncias. No entanto, tão logo fazemos contato com ele, 
percebemos haver grande diferença em relação a essas outras 
essências.  

Função do sal – é um elemento “doador”. Oferece suas 
propriedades ao meio em que está inserido, não absorvendo as 
propriedades dos elementos a ele misturados. Conserva-se puro, sem 
se corromper.  



62 
 

Saber escutar alguém 

Aqui começa a segunda parte da nossa reflexão. 

Como temos sido em nossas vidas com relação a essa prática? 

Sabemos praticar o exercício de escutar? 

Quando alguém começa a expressar algum 
sentimento/emoção, tenta trazer-nos algum tema que lhe parece 
importante compartilhar... como tem sido a nossa atitude? 

Prestamos atenção para compreender bem a essência do que 
está sendo oferecido? 

Buscamos assimilar o contexto da abordagem? 

Experimentamos alguma emoção de conectividade com relação 
ao conteúdo e contexto e, principalmente, com a pessoa que nos deu 
a oportunidade desse encontro? 

Diz-nos o professor, teólogo, pedagogo, escritor, poeta, 
cronista, Rubem Alves, em o texto “Escutatória”: 

“Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi 
anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. 
Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de 
escutatória. Mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é 
complicado e sutil… 

Parafraseio o Alberto Caeiro: ‘Não é bastante ter ouvidos para 
ouvir o que é dito; é preciso também que haja silêncio dentro da alma. 
Daí a dificuldade: a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem 
logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que 
a gente tem a dizer…” 

Acrescenta Rubem Alves: 

“Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. 
Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a 
gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. 
Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se referia a algo que se 
ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A 
música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No 
fundo do mar – quem faz mergulho sabe – a boca fica fechada. Somos 
todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes 
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da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz 
chorar. 

Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve no silêncio. Daí a 
importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá também. 
Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam 
num contraponto. Ouçamos os clamores dos famintos e dos 
despossuídos de humanidade que teimamos a não ver nem ouvir. É 
tempo de renovar, se mais não fosse, a nós mesmos e assim nos 
tornarmos seres humanos melhores, para o bem de cada um de nós.” 

Percebemos hoje em dia grande dificuldade das pessoas 
estarem de fato conectadas às outras, sejam filhos, pais, amigos, 
relações de trabalho e outras. 

Essas atividades de trabalho estão cada vez mais intensas, 
como também o corre-corre para atingir metas. Esse movimento 
interfere sobremaneira nas relações familiares: marido / mulher, pais / 
filhos, filhos / pais. Como também outras. 

A expectativa de atender aos “chamados” das redes sociais, 
excessiva “cobrança” quanto à expertise em nossas atividades. São 
alguns dos componentes mais expressivos que nos levam a essa 
“indiferença” para com nossos semelhantes, muitas vezes 
necessitados de serem ouvidos por nós. 

Tudo forma um turbilhão no nosso interior deixando-nos 
incapacitados para escutar nosso silêncio interior, o silêncio da Alma.  

Inúmeras são as circunstâncias em que pessoas procuram 
nosso apoio tão só para serem ouvidas. Precisam externar o que lhes 
ocorre interiormente. Elas precisam expressar-se, expor o que lhe faz 
sofrer a Alma que por vezes resulta em casos de depressão, de baixa 
autoestima, de desvalorização do próprio “Eu”. 

Quando estamos conversando com as pessoas precisamos nos 
aquietar e deixar surgir o silêncio que promove a nossa capacidade de 
observar o que nos ocorre, bem como ao que se faz à nossa volta. 

Esse silêncio é que nos permite a condição de observadores 
mais atentos, deixando os pensamentos “egoísticos” em segundo ou 
terceiro plano. 

Voltamos a pensar... e o que o “Vós sois o sal da Terra” e o 
“Saber escutar alguém” tem a ver com o tema “Suicídio”? 
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Sermos o sal da Terra é agirmos como instrumentos de 
semeadura do bem, do equilíbrio, da incorruptibilidade; como 
cristãos... sermos semeadores do amor, da mansuetude, tolerância. 

Como deverão ser nossas atitudes?  

Absorver as instruções do Evangelho do Mestre de Amor e 
espalhar seus ensinamentos por onde seguirmos, em forma de 
bênçãos. São os frutos pelos quais seremos conhecidos na 
semeadura do bem. 

O Mestre foi um ouvinte prestimoso em toda a sua jornada 
terrena, e o é, desde sempre – o Cristo enviado pelo Criador como 
nosso Mentor e Guia. 

Lembrando a Questão 625 de o Livro dos Espíritos:  

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

“Jesus.” 

Aprendermos a manter o silêncio interior sempre que um 
companheiro de jornada nos procurar para expressar sua dor, suas 
dificuldades, necessitando do nosso “ombro amigo”. Por vezes tão só 
ouvir é a maior graça que precisamos disponibilizar naquele momento.  

Deixar a Alma “desafogar as mágoas”, expressão que por vezes 
usamos para dizer da necessidade de nos libertarmos de dores 
emocionais que pesam no nosso íntimo, já é uma terapêutica 
suficiente para levantarmos o moral de um companheiro, um amigo. 

Mais uma vez lembrando Rubem Alves: 

“É chegado o momento, não temos mais o que esperar. 
Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela 
nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar 
e nos fazer ver o outro que dá sentido e é a razão do nosso existir, 
sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da 
palavra.” (*) 

(*) Texto Escutatória, Rubem Alves 
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Livra-nos do mal 
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Buscando inspiração na oração que o Mestre nos ensinou (Mt 
6:9-13). 

Muitos de nós, ao longo dos últimos séculos, temos lido essa 
rogativa. Não só lido como também repetido em nossas preces, 
pedindo ao Pai que nos afaste do mal, protegendo-nos das tentações, 
colocando-nos em lugar seguro como engaiolados sob proteção. 

Queremos estar seguros não nos deixando ser envolvidos por 
sentimentos menos nobres, ou mesmo não agirmos de forma 
indevida, como que impedidos de cometer falhas. 

Por vezes podemos até perguntar ao Pai: por que não ouves ou 
ouviste a minha prece? Quero não mais cometer o mal, mas ainda o 
faço. Como se devêssemos estar engessados para não mais errar. 

É um equívoco da nossa parte. 

Somos detentores do Livre arbítrio para que aprendamos a lidar 
com nossos anseios. Saibamos identificar qual o caminho que 
devemos tomar ao longo da nossa jornada. 

Se nos ocorrem experiências que devamos enfrentar, por certo 
são oportunidades importantes para nosso aprendizado. São 
momentos que nos exigem reflexão, atitudes ponderadas, o “Olhai, 
vigiai e orai” a que nos conclama o Mestre (Mc 13:33) 

Só com o exercício diuturno desses embates é que 
conseguiremos ser bem sucedidos nas tentativas de alcançarmos uma 
condição espiritual cada vez melhor. 

Quando Jesus sugere na Oração Dominical o “livra-nos do 
mal”, deveremos interpretar como sendo o auxiliar-nos a lançar fora o 
mal que ainda existe em nós. Para tanto, necessário se faz que nos 
empenhemos no autoconhecimento. 

Precisamos olhar de frente, sem receios ou hesitação, nossas 
fragilidades, ou mesmo tendências ao mal proceder. 

O conhecer a si mesmo é essencial no reconhecimento de 
nossas imperfeições morais. Para tanto, precisamos de ajuda, pois 
ainda resistimos em nos reconhecermos imperfeitos. 

Insistamos no “livra-nos do mal”. Peçamos humildade, 
tolerância, coragem, indulgência para com nós mesmos. 



67 
 

Ao pedirmos ser afastados do mal, tenhamos em mente o 
sermos incentivados, encorajados, impulsionados a fazer melhores 
escolhas para nossas atitudes. Alcançarmos sustentação espiritual 
suficiente para perceber as alternativas que temos à frente e 
sabermos identificar, de forma lúcida, o caminho mais apropriado para 
nossa jornada com o Mestre. 

Reflexões da Alma IV, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Reino de Deus 
Esforço para tomar o Reino de Deus 
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“Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus 
é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam 
dele” (Mt 11:12) 

O Ser, em sua jornada, vivencia processos de reformulações 
materiais e espirituais 

Enquanto um ser primitivo em sua forma, passou por profundas 
transformações através de milênios, considerando sua jornada 
terrena. 

Este Ser, ainda sem seus princípios intelectuais consolidados, 
recebe um instinto de preservação. 

Esse instinto muitas vezes o leva a ações embrutecidas. Não 
fosse assim, não resistiria por muito tempo em sua existência material 

Se considerarmos o que nos conta a ciência, são bilhões de 
anos decorridos  nessa jornada, ainda sem alcançar a condição de um 
Ser com capacidade cognitiva, emoções mais elaboradas e finas 
como o sentimento de coletividade, solidariedade, fraternidade, por 
exemplo. 

Seus instintos, fundamentalmente, tinham como função principal 
a sua autopreservação. Uma busca constante em manter sua 
existência e, nela, aprender a sobreviver. 

Passou por uma constituição unicelular, em meio 
líquido/aquoso, enfrentando intempéries. Desenvolveu, nesse 
ambiente, capacidade de defesa imprescindível à sua existência. 

A ciência nos mostra, por pesquisas e observações, a 
ocorrência de diversificação das características desses seres, não só 
por adaptações às próprias mudanças por que passou e passa o 
Planeta, como também por aquisições que levam ao refinamento de 
seu modo de ser, de viver, de conviver e de sentir. 

Hoje, podemos fazer essas observações por decorrência 
dessas qualificações adquiridas aproximadamente entre 400 mil e 100 
mil de anos atrás. 

Se considerarmos que o Planeta, também tendo como 
referência os dados científicos disponíveis, tem aproximadamente 4,6 
bilhões de anos, a nossa participação como seres humanos 
conscientes é muito recente nesse contexto. 
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Interpretarmos, desta forma, a passagem objeto deste Estudo: 

O Reino dos céus, ou Reino de Deus, é alcançado no 
burilamento do Espírito que somos. Exige de nós empenho, 
persistência, determinação, entendimento, sem os quais não 
alcançaremos nossos propósitos. 

A esse processo poderemos, dada a nossa condição ainda de 
“meninos espirituais”, denominar de esforço, ou até mesmo de 
violência (da Natureza). 

Quando alcançarmos o entendimento necessário, 
perceberemos que todo esse processo é natural e necessário. 
Seremos gratos por proporcionar a nós o alcance de patamares mais 
elevados na morada espiritual e o atingimento, de futuro, à condição 
de Espíritos Puros e a convivência estreita com nossos semelhantes.  

 Vale ressaltar devermos, sempre que nos for oferecido alguma 
orientação ou ensinamento, buscar na sua essência o que diga 
respeito a nós próprios. 

É comum lembrarmo-nos dessa ou daquela pessoa e de como 
precisaria ouvir alguns ensinamentos quando nos chega alguma 
palavra de alerta sobre comportamento e valores. No entanto, é 
imprescindível que, nesses momentos, lembremo-nos de nosso 
próprio modo de vida e em que essa palavra cabe no nosso processo 
de aprendizado e crescimento espiritual. 

Precisamos “arar” o terreno que somos nós para que venhamos 
a produzir bons frutos. Lembrando outro texto de Emmanuel (1): 

“É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o 
Divino Cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta 
edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves 
à “terra de si mesmo”. 

Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de 
misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer 
aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem 
vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos 
recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. 

Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um 
arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço; no entanto, não 
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se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, 
pães no prato e celeiros guarnecidos.” 

Este texto de Emmanuel poderá remeter-nos ao entendimento 
de que o acesso ao Reino de Deus, ou Reino dos Céus, exige de nós 
o exercício constante, árduo e determinado. Este está fundamentado 
na seguinte passagem do Evangelho: 

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha 
para trás é apto para o reino de Deus.” — (Lc 9:62.) 

Resgatando mais um pouco das reflexões de Emmanuel:  

“Interessante notar que João não apresenta o Senhor 
empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere 
a Ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o 
Divino Mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao 
trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu 
lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina 
a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras 
diretrizes. 

Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por 
uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa 
do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. 
Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque 
conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele 
trabalhador divino que limpará a eira do mundo.” (3) 

“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”. () 

Buscamos nosso crescimento espiritual sem percebermos que o 
processo evolutivo não está no procurar e sim no exercer, a cada dia, 
com determinação, confiança e fé, os ensinamentos trazidos pelo 
Mestre, Cristo-Jesus. 

Para alcançarmos a graça de fazermos contato com o Reino de 
Deus que está em nós, precisamos conhecer a nós mesmos, 



72 
 

empreendermos a tarefa do autoconhecimento. Sem o que não 
encontraremos o caminho que nos possibilitará esse encontro. 

Se olhamos para nós como seres perfeitos, não procuraremos 
nos melhorar, pois já nos acharemos em condição de saber sobre 
tudo e não precisaríamos rever atitudes, agregar conhecimentos, 
enfim, reformarmo-nos espiritualmente. 

Só vamos buscar um caminho de reforma íntima, de revisão de 
valores, sentimentos e comportamentos, se identificarmo-nos como 
seres frágeis, que cometem erros e precisam mudar, evoluir. 

É o autoconhecer-se. 

Em um dos livros de Madre Teresa de Ávila há reflexão 
interessante, algo assim: Deus criou a todos nós à sua imagem e 
semelhança. Muitas vezes sentimos dificuldade em saber quem é 
Deus. 

Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós só 
conheceremos Deus no dia em que nós nos conhecermos. Enquanto 
não nos conhecermos (que somos à imagem d’Ele), como poderemos 
conhecer Deus? (releitura do que consta do livro MORADAS DO 
CASTELO INTERIOR) 

Esta reflexão remete-nos a algo que a própria doutrina espírita 
nos coloca. Precisamos nos conhecer, mudar os nossos conceitos e 
nos aproximarmos da perfeição que Jesus espera de nós.  

Aconselha-nos Paulo em II Coríntios 13:11: “Quanto ao mais, 
irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um 
mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de amor e de paz será 
convosco.” 

Este é o convite que Mestre Jesus apresenta a todos nós: 
“Sede perfeitos como perfeito é nosso Pai celestial.”  

(1) Capítulo “Arado”, Pão Nosso, Emmanuel, por Chico Xavier, FEB 

(2) Capítulo “O trabalhador divino”, Pão Nosso, Emmanuel, por Chico 
Xavier, FEB 

(3) Questão 225, O Consolador, Emmanuel, por Chico Xavier 
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Educação - compromisso 
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Missão do agente de ensino 

Professores, Seres que surgem em nossas vidas como magia. 

Quando ainda pequenos, encantam-nos o mostrar a beleza dos 
símbolos, pequenos desenhos que nos podem levar a descobertas 
incríveis. Olhamos para esses Seres como quase deuses que sabem 
coisas que nem imaginávamos. 

Ao longo de nossos caminhos novas descobertas descortinam-
se e nossas mentes ficam maravilhadas por tanto conhecimento a se 
apresentarem a nós. São horizontes que se mostram, de início sem 
sentido… mas vêm esses Seres, como que magos, mostram-nos as 
senhas, quebram os códigos, por vezes criptografados, e nossas 
mentes começam a compreender o sentido que as imagens, por vezes 
indecifráveis, vão surgindo. 

Esses Seres, quando mais conscientes do seu papel e 
sensíveis à nossa ansiosa busca pelo aprender nesse caminho 
mágico que é a vida, percebem que não só devem derramar as 
informações, que são tantas e tantas a ponto de fazerem girar nossas 
cabeças. Eles percebem que devem fazer das informações links para 
as questões da própria vida, proporcionando o fazer sentido tudo, não 
são só conhecimento vazio a ser absorvido. 

O professor, como mago do conhecimento, é aquele que 
convida o seu pupilo a entrar no seu mundo mágico e compreender o 
quanto pode transformar o seu próprio mundo também em algo 
encantado. É o aprender com alegria. 

A beleza do aprender está na alegria de compreender que o 
mundo mágico do conhecimento não é estático, é dinâmico. É como 
olhar para o horizonte, caminhar em sua direção, perceber que, 
apesar de as imagens se aproximarem pouco a pouco, há ainda um 
caminho com muitas belezas a serem descobertas e o professor, que 
é consciente e sensível, proporcionará a seus alunos a curiosidade, 
aguçará suas mentes a quererem ir em frente, em busca do horizonte 
mágico, cada vez mais amplo e cada vez mais mágico. 

Quando aprendemos a beleza de tudo isso, também iremos 
querer ser magos do conhecimento e certamente iremos compartilhar 
tudo isso com nossos próprios discípulos, sejam eles alunos, filhos, 
netos, sobrinhos, amigos. Não importa, pois descobrimos a beleza e a 
alegria da vida, mesmo quando por vezes se mostra indecifrável. 
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Um Ser mágico, um dia, mostrou-nos como quebrar as senhas 
e decifrar os códigos. 

Professores, nossos agentes de ensino – outro olhar 

Professores… São pessoas muito importantes em nossas 
vidas.  Afinal de contas, delegamos a eles, por boa parte do tempo, o 
poder de instruírem nossos filhos; até mesmo orientá-los para a vida. 

Como estamos tratando essa classe de profissionais? 

Como tem sido nosso comportamento como cidadãos na 
condução dos assuntos afetos aos nossos profissionais do ensino? 

Quero fazer uma reflexão sobre como está o comportamento de 
nós pais e mães com relação a eles. E as coordenações e diretorias 
das escolas? Como têm conduzido questões havidas entre alunos, 
pais e professores? 

Temos dado voz a eles, professores, de forma devida? Temos 
considerado esses agentes do ensino de forma compatível com seu 
esforço em acompanhar nossos filhos, levar até eles o conhecimento 
e até mesmo noções éticas?  Estas últimas têm sido a grande falha 
em todo esse processo, partindo mesmo, muitas vezes, da própria 
família! 

É, creio que toquei no ponto nevrálgico de toda esta questão – 
a ética, em todos os níveis e em todas as áreas da nossa sociedade! 

Como eles têm sido tratados no âmbito profissional? Têm tido 
remuneração condigna? 

Normalmente os professores têm carga de trabalho além das 
simples horas em que estão presentes nas escolas. Têm aulas para 
elaborar, deveres de casa e provas para corrigir, avaliações 
extracurriculares para conduzir, reuniões de colegiado, atendimento 
ao aluno fora do horário das aulas, atendimento aos pais e em muitas 
outras circunstâncias. 

Será que percebemos isso ao avaliarmos aqueles que estão 
com nossos filhos em grande parte do tempo no dia-a-dia? É bom 
lembrarmo-nos de que eles também têm família e precisam ter tempo 
para seus próprios filhos, cônjuges e outros familiares, como todos 
nós. 
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São a eles que entregamos nossos filhos para cuidarem na 
tentativa de formar novos cidadãos para uma sociedade ética, com 
capacidade de discernimento entre o certo e o errado, com condições 
de elaborar questões de grande importância para a sobrevivência 
dessa mesma sociedade. 

Serão nossos filhos orientados, instruídos e formados por esses 
agentes do ensino, que assumirão, de futuro, a condução do nosso 
País! 

Que tipo de cidadãos está essa sociedade formando quando 
mostra para nossos filhos que seus agentes de ensino, muito das 
vezes amigos e confessores, podem ser tratados de forma 
inadequada? 

Por qual razão há tantos casos de agressão e desrespeito para 
com nossos agentes de ensino nas escolas? 

Esta mesma sociedade estaria oferecendo passe livre aos 
agressores dentro das escolas?   

Estudantes que muitas vezes fazem o que querem e continuam 
impunes! Vale a pena refletirmos sobre isso. 

Que tipo de sociedade estamos formando? 

Criticamos a sociedade, mas esquecemo-nos de que a 
sociedade somos nós. 

Queremos uma sociedade justa, precisamos ser justos. 

Almejamos uma sociedade ética, devemos ser éticos. 

Desejamos viver em um país com uma melhor educação? 
Precisamos respeitar e dar melhores condições para nossos agentes 
de ensino e proporcionar uma educação firme e ética para nossos 
filhos em casa. 

Meu carinhoso e fraternal abraço a todos aqueles que buscam a 
sua própria transformação, visando ser um Ser melhor a cada dia. 

Escola 

Instituição meio que esquecida em sua função primeira – formar 
pessoas. Não no sentido que muitos pensam. 

Formar pessoas para enfrentarem a vida de cabeça erguida, 
com respeito, com elevado sentimento ético e moral. Pessoas que 
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saibam viver e conviver. Conheçam o sentido de ser responsável e 
cumpridor de deveres. 

Muitos pensam que a escola é para dar às crianças e jovens a 
condição de passar nas provas e receberem um diploma, para depois 
poderem exercer uma profissão de expressão e ganhar muito dinheiro. 
Esta é simplesmente uma escola. 

Agora, Escola, com E maiúsculo, é aquela que forma o cidadão, 
que lhe mostra a necessidade de conquistar o seu espaço pelo mérito, 
por merecimento. Ensinar a criança e ao jovem que aprender não é só 
saber dizer o que lhe foi dito, responder a perguntas sem maiores 
reflexões, só repetindo o que está nos livros. 

As crianças e jovens precisam aprender a pensar, refletir sobre 
o que está sendo ensinado. Saber tirar conclusões, nem sempre muito 
óbvias. Precisam aprender a ”garimpar” no que está nas “entrelinhas”. 

As grandes informações não estão disponíveis claramente, 
precisam ser descobertas com o olhar de quem quer ir longe. 

Aqueles que ficam no explícito, tão-somente, não conseguem 
navegar pelo mundo das ideias, ficam por perto sem a emoção das 
grandes viagens. Por vezes, nem conseguem ter grandes sonhos, só 
pequenas divagações. 

Precisamos ter condição de sonhar e depois prepararmo-nos 
para realizar e, preparados, reformular os sonhos ou criar novos 
sonhos, se for necessário. Ter a coragem de correr riscos, desde que 
sejam devidamente calculados, para não virarem pesadelos depois. 

Não podemos nos esquecer de que para a Escola cumprir bem 
o seu papel faz-se necessário que os pais a apoiem em suas decisões 
e orientações. Também é importante que os professores estejam bem 
preparados, como também a Coordenação e Direção.  

Os jovens, pela sua maneira própria de ser, tentam fazer 
prevalecer suas vontades e é imprescindível que todos os envolvidos 
na educação – pais e professores, por exemplo – saibam manter-se 
respeitados mostrando caráter e ética no seu modo de conduzir todo o 
processo, até mesmo em sua vida pessoal.  

O preparar-se é essencial, o sonhar é vislumbrar um horizonte 
melhor, e o navegar é ir em direção a esse horizonte de sonho e 
buscar fazer de seu mundo um lugar melhor. 
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Obediência e resignação 
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“A obediência é o consentimento da razão; a resignação é o 
consentimento do coração...” (1) 

É provável que, diante de contextos diferentes deste em que 
nos encontramos no momento – estudo ao olhar do Evangelho  ̶ , 
possamos ter tido contato com outras definições com relação aos 
conceitos: obediência e resignação. Por isso, cremos ser importante 
encontrar a mais aplicável ao estudo em questão. 

Obedecer, sob o ponto de vista cristão, é acolher as Leis 
Divinas, sempre tendo como referência seu entendimento e 
implicações. 

Resignar-se, muitas das vezes, é entendido como aceitar, 
mostrar-se submisso a uma situação, ao desejo e vontade de outrem, 
como sendo inevitável, inexorável, do destino. 

Resignar-se, sob a ótica do Espiritismo, é acolher uma situação, 
um fato, de maneira amorável. 

Encontramos no Evangelho Segundo o Espiritismo que não 
devemos confundir a obediência e a resignação com a negação do 
sentimento e da vontade. Obedecer é concordar conscientemente e 
resignar-se é aceitar de bom grado, sem mágoa, angústia ou 
contrariedade. 

Quando fazemos o que outrem nos pede, sem uma 
concordância racional, sem aceitação amorosa, nós entramos em 
conflito e nos ferimos profundamente, como talvez venhamos a ferir o 
outro também. 

Um conceito relativamente atual é a resiliência. Podemos 
identificá-la como uma extensão ao conceito de resignação: 

“Do ponto de vista religioso e espiritual, a resignação e a 
resiliência são dois conceitos que aparecem relacionados entre 
si.” 

No ramo da psicologia, por exemplo, a resiliência é interpretada 
como a capacidade “de um indivíduo lidar com problemas, 
adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à 
pressão de situações adversas – choque, estresse, algum tipo 
de evento traumático etc. – sem entrar em surto psicológico, 
emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para 
enfrentar e superar as adversidades”. (2)  
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Ao estar em uma situação que nos parece não ter solução, o 
que normalmente fazemos? Desistimos e abrimos mão da 
possibilidade de novas oportunidades e aprendizados, ou aguardamos 
o momento de agir e transformar as condições para solucioná-la? 
Saber contornar e tentar buscar alternativas para agir favoravelmente 
é ter uma atitude resiliente. 

Na Parábola do Filho Pródigo podemos identificar a aplicação 
da obediência, da resignação e da resiliência. 

Quanto ao pai 

- podemos crer, por certo, que o pai deverá ter tido algum 
sentimento quando ao pedido do filho mais moço.  
Preocupação e tristeza, pelo menos. No entanto, resignação 
diante do pedido do filho, respeito à sua vontade. Mais ainda 
do que resignação, soube lidar com a questão e superar uma 
situação adversa para um pai diante de tal experiência. 
Podemos identificar também como uma atitude resiliente. 

Quanto ao filho mais novo, depois de sair de casa e enfrentar 
experiências de dissolução de bens e escassez de recursos, não 
obstante seu posicionamento de início. 

- Ao experienciar adversidades extremas, repensou sua atitude 
e, ao invés de se desesperar, recorreu à lembrança das 
condições dos empregados de seu pai e resolve voltar para 
casa e pedir a este que o acolha como um de seus servidores 
– uma atitude estratégica para enfrentar e superar aquela 
situação. Reconheceu os erros cometidos e não se achou 
digno de voltar a ter as regalias de antes; 

- mais do que o reconhecimento de seus erros e a busca pela 
superação... é a confiança de que o pai o acolherá e dará a 
ele nova oportunidade em seu convívio. Um texto do Papa 
Francisco (3) traz-nos a reflexão sobre a Parábola do Filho 
Pródigo: “Deus sempre espera por nós (...) Jesus mostra-nos 
essa paciência misericordiosa de Deus. (...) a paciência de 
Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele, 
qualquer que seja o erro (...)” 

Quanto ao filho mais velho 

- Apesar de sempre ter se mostrado obediente aos ditames da 
sua convivência com o pai, servindo criteriosamente, não 
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expressara uma atitude nem resignada, muito menos 
resiliente. Não soubera acolher a situação que se apresentara 
com o retorno do irmão. Achou-se injustiçado com a atitude do 
pai com relação àquele que abandonara tudo, tendo 
dispendido os bens e haveres que levara em sua viagem. Não 
percebera a bênção de ter de volta o irmão que houvera 
perdido. 

- Não é bastante que cumpramos com alguns dos preceitos 
básicos se não acolhermos outros subjacentes com a 
fraternidade, o amor, que se expressam na forma de respeito, 
aceitação. 

Há uma reflexão interessante que li certa vez: “Quando 
acatamos uma lei podemos fazer a seguinte pergunta: obedecemos 
por respeito à própria lei ou por temer o castigo?”  (4)   

Na recomendação do Mestre sobre oferecer a outra face: 

«Tendes ouvido que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 
Eu, porém, vos digo: Não resistais ao homem mau; mas a 
qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra; ao 
que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também 
a capa; e quem te obriga a andar mil passos, vai com ele dois 
mil. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja 
que lhe emprestes.» (Mt 5:38-42) 

Também podemos encontrar a obediência, a resignação e a 
resiliência. 

Qual seria a reflexão sobre esta questão? 

Obediência 

Ao reconhecermos a sabedoria do Mestre e acolhermos sua 
recomendação quanto ao mostrarmos a outra face àquele que venha 
a nos agredir. 

Resignação e resiliência 

Ao interpretarmos que o oferecer a outra face seja mostrarmo-
nos de forma diferente do que se poderia esperar. Não é o simples 
apresentar a outra face para ser agredida tal como aconteceu na 
primeira vez. 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/V#5:38
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Sermos resilientes é encontrarmos em nossos corações o 
acolhimento amoroso, fraterno, não obstante a atitude impulsiva e 
inadequada do outro. Quem sabe até mesmo ser instrumento para o 
desabrochar da consciência naquele que nos agrediu. 

Oferecer a outra face é mostrarmo-nos pacientes, resignados: 
virtude companheira da doçura(5). Diz-nos o Mestre: “Bem-
aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra.” (Mt 5:5) 

Alguns personagens do Novo Testamento que são verdadeiros 
representantes da Obediência, da Resignação e da Resiliência: 

Maria: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 
palavra.” Lc 1:38 

Saulo, depois chamado Paulo: 

“E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de 
Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 

E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, 
por que me persegues? 

E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, 
a quem tu persegues. 

E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu 
faça?” At 9:3-6 

O maior de todos eles... o próprio Jesus: 

“Clamou Jesus, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, 
mas naquele que me enviou. 

E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 

Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que 
crê em mim não permaneça nas trevas. 

E, se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu 
não o julgo; pois eu vim, não para julgar o mundo, mas para 
salvar o mundo. 

Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem 
quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o julgará no 
último dia. 
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Porque eu não falei por mim mesmo; mas o Pai, que me 
enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e 
como falar. 

E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que 
eu falo, falo-o exatamente como o Pai me ordenou.” (Jo 
12:44-50 

“Como o Pai me amou, assim também eu vos amei; 
permanecei no meu amor. 

Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os 
mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. 

Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça 
em vós, e o vosso gozo seja completo. 

O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei. 

Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua 
vida pelos seus amigos. 

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 

Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz 
o seu senhor; mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto 
ouvi de meu Pai vos dei a conhecer.” (Jo 159-15)  

(1) Evangelho Segundo o Espiritismo Cap. IX item 8 
(2) https://pt.wikipedia.org/wiki/Resiliência_(psicologia) 
(3) A Igreja da misericórdia – Minha visão para a Igreja, Papa 

Francisco, Editora Paralela 
(4) https://conceitos.com/obediencia/ 
(5) Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. IX, item 8 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resiliência_(psicologia)
https://conceitos.com/obediencia/
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Tempo certo 



85 
 

 

Jesus falava por parábolas e os exemplos de que se utilizava 
faziam parte da vida daqueles que o seguiam e ouviam; do dia-a-dia 
das pessoas, do que conheciam e viviam. Ele procurava exemplos 
que permitissem ao povo entender sobre a própria vida, sua 
esperança, suas tristezas, seus sonhos e sofrimentos. Falava a partir 
do amor. 

Eis a parábola do semeador: Mateus 13:1-8 (Marcos 4:3-9 e 
Lucas 8:4-15) 

1 No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à 
beira do mar; 

2 e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou 
num barco, e se sentou; e todo o povo estava em pé na praia. 

3 E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o 
semeador saiu a semear. 

4 e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do 
caminho, e vieram as aves e comeram. 

5 E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia 
muita terra: e logo nasceu, porque não tinha terra profunda; 

6 mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. 

7 E outra caiu entre espinhos; e os espinhos cresceram e a 
sufocaram. 

8 Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a 
sessenta e outro a trinta por um. 

Jesus saiu de casa. Isso é muito significativo, pois é necessário 
“sair de casa” para realizar algo. Muitas vezes nós ficamos fechados 
na casa da nossa vida, dos nossos interesses, do nosso egoísmo. 
Muitas vezes não somos capazes de sair de casa, sair da nossa 
segurança, sair do espaço e das coisas que controlamos. 

Por receio do que nos possa acontecer nós nos trancamos no 
individualismo, não arriscamos. 

Para semear, precisamos sair como Jesus saiu e como também 
saiu o Semeador. 
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O Semeador não guardou a semente, “ele saiu a semear”. A 
semente não deve ficar guardada, escondida, ela precisa ser lançada 
ao solo para que brote e produza frutos. A semente guardada pode 
perder-se por apodrecer ou por ficar velha e estéril. 

Precisamos nos conscientizar de que a semente contém em si o 
mistério da frutificação. Ela contém tudo o que é necessário para a 
formação de uma árvore e sua capacidade de produção dos frutos. 

Muitas vezes nós acreditamos que não vale a pena sair a 
semear por não valer a pena tentar mudar as coisas. Achamos que 
não iremos conseguir transformar o mundo à nossa volta e, por isso, 
não vale a pena o risco. 

É quando nos fechamos no nosso egoísmo, ficamos 
enclausurados no nosso medo. 

Precisamos sair desse casulo que formamos em torno de nós, 
precisamos “sair de casa” e acolher a esperança de conseguir 
transformar nossos caminhos. 

Lembro-me de uma frase do Padre Júlio Lancellotti: “Nós 
acolhemos para transformar e nos transformamos para colher”. Diz ele 
ainda que quem confia “sai de casa” para semear. 

A semente é um ótimo exemplo para essa reflexão. Ela acolhe a 
terra, acolhe a água e se transforma, exuberante. Torna-se uma 
árvore, ou mesmo um arbusto, e eclode os botões que surgem 
produzindo frutos que são colhidos para iniciar um novo ciclo de 
acolhimento, transformação e colheita. Acolhimento representa o amor 
em ação, caridade, responsabilidade e compromisso. 

Colocando-se Jesus à beira do mar, “reuniram-se a ele grandes 
multidões...”. 

Jesus se apresentou com autoridade moral por todo o tempo 
em que esteve conosco. A multidão se acercava dele atraída por sua 
vibração de amor. 

Quando nos colocamos à disposição da renovação e do 
trabalho no bem, com o coração fraterno, nós percebemos a 
aproximação de pessoas, em torno de nós, à busca de aconchego, 
carinho, amparo, orientação e segurança. 

Com essa constatação, mais responsáveis devemos nos 
reconhecer pelo que fazemos, falamos e demonstramos no dia-a-dia. 
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Ao sair a semear o semeador distribuiu suas sementes, 
independente do tipo de solo que estava pelo seu caminho. Não se 
preocupou se o solo era estéril ou fértil. Não ficou questionando se 
valia a pena o risco ou se o seu trabalho produziria resultados. Ele 
simplesmente cumpriu a missão a que se propôs – semear as 
sementes. 

A semente é a mensagem do Evangelho, os ensinamentos de 
Jesus, o Cristo. Nós somos o solo em que as sementes são lançadas. 
Há vários tipos de pessoas e diferentes são seus níveis de evolução e 
de receptividade à mensagem do Evangelho do Cristo. 

Os “semeados” à beira do caminho são os que ficam dispersos, 
insensíveis aos ensinamentos. Não estão em condições de 
compreender os ensinamentos contidos na semente do Evangelho do 
Cristo. 

Protelam a oportunidade de aprender e internalizar os 
ensinamentos; preferem permanecer no comodismo e não percebem 
a grandiosidade e importância do viver com Cristo. 

Os “semeados” em lugares pedregosos são superficiais na sua 
visão da vida. De pronto recebem a mensagem, mas logo a esquecem 
e seguem o seu caminho. Não deixam que os ensinamentos criem 
raízes. São pessoas que se encantam com a mensagem, respondem 
de imediato aos chamados ao trabalho. Apesar disso, diante de 
qualquer obstáculo se afastam e desistem de prosseguir com o 
aprendizado. 

No entanto, vale ter também um outro olhar sobre essa questão. 
Mesmo nesses lugares há terra entre as pedras e pode haver 
sementes que ali se enraízem. Essas sementes representam pessoas 
que aceitam o Evangelho, apesar de eventuais circunstâncias 
adversas e embaraços que as envolvem. Normalmente são essas que 
mais se afirmam no acolhimento da semente em suas vidas, pois 
essas sementes que brotam entre as pedras fixam suas raízes de 
forma profunda e dificilmente se deixam arrancar. 

Os “semeados” entre os espinhos são frágeis em seu 
entendimento e facilmente são envolvidos pela falsa luz das 
facilidades, pelo brilho dos falsos tesouros e acabam sufocados na 
busca pelas realizações fáceis e conquistas materiais. 
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Os “semeados” que frutificam são aqueles que acolhem a 
semente em seu coração, confiam e se transformam em novos 
semeadores. Colhem os frutos da semeadura e se comprazem com o 
resultado do seu trabalho. São aqueles que “acolhem para se 
transformar e se transformam para colher”. 

Todos nós já nos encontramos, em algum momento, na 
condição de solos “à beira do caminho”, ou “pedregosos”, “entre 
espinhos” e até mesmo como de “boa terra”. 

Há momentos em que estamos refratários a algum tipo de 
aprendizado por não querermos mudar a nossa rotina; preferirmos a 
facilidade do usufruir as conquistas materiais e protelamos o nosso 
caminhar à luz do Evangelho do Mestre. 

Em outras circunstâncias, vemo-nos sufocados pela 
intolerância, autoritarismo; enfim pelo orgulho e pela vaidade. 
Valorizamos mais o Ter do que o Ser melhor.  

Há, no entanto, a grande esperança na reformulação dos 
nossos conceitos e valores. Todos estamos em processo de 
crescimento espiritual e, em algum momento, iremos acordar para o 
que realmente importa em nossas vidas – reencontrar o Ser puro que 
existe em nós, a luz que brilha em nossa alma, e agregar os 
ensinamentos maiores em nossas vidas. 

Não só nos reconhecermos como solos férteis, mas também, e 
principalmente, transformarmo-nos em Semeadores da Boa Nova - 
acolher para se transformar e se transformar para colher. 

Há o tempo da semeadura, como também da colheita (1) 

“A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada 
espécie tem o seu dia, a sua estação. 

Eis por que, aparecendo o tempo justo, de cada homem e de 
cada coletividade exige-se a extinção do joio, quando os processos 
transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, 
vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e 
hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se 
estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-
se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, 
em vista do joio ser atado, aos molhos, uma dor nunca vem sozinha.”  
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Como afirma Emmanuel, para a colheita correta deve-se 
sempre respeitar o momento de cada semente. 

Sabemos que algumas espécies de plantas medicinais, para 
alcançar a forma mais plena possível para a finalidade medicinal, 
precisa de certos cuidados como o respeito ao seu momento de 
maturidade, a melhor forma da colheita, até mesmo se devemos 
colhê-la ao sol, ou no meio da noite. Se não observamos as 
especificidades de cada uma delas não conseguiremos alcançar 
nosso intento e a erva não será de valia na sua aplicação. 

Assim ocorre também com a colheita na seara do Senhor. 
Precisamos alcançar nossa maturidade espiritual para que 
despontemos no campo e possamos ser identificados como plantas já 
em condições de cumprir a nossa missão. 

Em não sendo assim, precisamos ainda passar por novos 
processos de depuração, aprendizado, conscientização e 
transformação no campo junto com outras sementes, onde 
compartilharemos o que já conseguimos apreender dos ensinamentos, 
bem como aprender com outros irmãos, companheiros de jornada, em 
um processo de acolhimento e doação constantes. 
Encontramos em o livro “O Despertar da Consciência – do átomo ao 
anjo” (2), a seguinte reflexão: 

“... quem avançou em amor e conhecimento, impulsionado pela 
sabedoria dos luminares da humanidade, tem por dever auxiliar os 
seus irmãos menos experientes, ou seja, a Lei determina que seremos 
auxiliados, na medida em que auxiliarmos. 
Só alcança o perfeito equilíbrio e o sustenta quem se propõe trabalhar 
a benefício de todos, aperfeiçoando o processo evolutivo e 
dinamizando o progresso planetário: “A criatura que serve pelo prazer 
de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si 
mesma, na solução de todos os problemas”. (3) 

(1) Vinha de Luz, Cap. Joio, Emmanuel, por Chico Xavier 

(2) O Despertar da Consciência – do átomo ao anjo, de Sebastião 
Camargo, sob orientação de Léon Denis e Miramez 

(3) Fonte Viva, Cap. Quem serve, prossegue, Emmanuel, por 
Chico Xavier 
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O medo e o Reino de Deus  
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O medo é uma emoção reflexa decorrente do desconhecimento 
a respeito do que nos possa ocorrer. 

Por exemplo: medo da morte, do que possa acontecer a partir 
de um determinado fato ou ação – nossa ou de outrem. Enfim, medo 
do desconhecido ou do que nos foge ao controle. 

Quem nos ofereceu o último estudo sobre o tema Medo trouxe-
nos reflexão interessante que poderemos relacionar, hoje, com o tema 
Reino de Deus. Pedro negou conhecer Jesus, quando perguntado a 
respeito, por não saber o que lhe poderia acontecer se afirmasse tê-lo 
conhecido (Jesus) – teve medo. 

Os discípulos, depois da crucificação de Jesus, estiveram a 
portas fechadas com medo, porque não sabiam o que lhes poderia 
acontecer, tendo como referência, o que ocorrera com Jesus e alguns 
de seus seguidores. 

Trazendo esse conceito para o estudo do Evangelho, 
especificamente para a passagem trazida por João 20:19: 

“Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e 
cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, 
se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-
lhes: Paz seja convosco.” 

Tanto Pedro, quando negou Jesus, quanto os discípulos que 
estavam recolhidos a portas fechadas, foram tomados da emoção 
Medo por estarem enfrentando o desconhecido. 

No entanto, foram tomados de emoção diferente que lhes surgiu 
quando da presença do Mestre – a confiança. 

A partir daquele momento, os discípulos vivenciaram uma nova 
realidade. Despertaram para o Reino de Deus que traziam em si, mas 
que precisara ser vivenciada a sua presença em cada um deles. Só a 
confiança e a fé viriam a proporcionar esse despertamento. O medo 
não mais lhes ocorreria, um novo Ser acontecia a partir daquele 
momento. 

Concluiu nosso companheiro. Para não mais sentirmos medo 
do que nos possa ocorrer na experiência de viver, precisamos 
desenvolver, ou despertar, o Reino de Deus em nós. A partir de então, 
a fé nos conduzirá por caminhos firmes e seguros. Não haverá 
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dúvidas nem desconfiança. O medo não mais fará parte de nossas 
vidas. 

Acrescenta então... os Espíritos que já atingiram patamares 
mais elevados em seu processo evolutivo não mais têm medo, pois 
sabem o que lhes ocorre e ocorrerá. O saber, o confiar, traz paz plena. 

 

A primeira referência ao Reino dos Céus foi trazida por João o 
Batista, como consta em Mateus 3:1-3: 

1 E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no 
deserto da Judéia, 

2 E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos 
céus. 

3 Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz 
do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 
Endireitai as suas veredas. 

Podemos discorrer sobre o Reino de Deus citando muitas das 
parábolas de Jesus e suas referências quando ao tema. 

Como também poderemos trazer outros exemplos mais 
próximos de nós, tendo os ensinamentos do Mestre como base das 
reflexões. 

11 “Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os 
mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso 
concedido.” 

15 “Porque o coração deste povo está endurecido, de mau 
grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos; para 
não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os 
ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam 
por mim curados.” (Mt 13) 

Aqui Jesus já nos oferece alguma condição de compreender o 
que será necessário para alcançarmos o entendimento sobre o reino 
dos céus, ou reino de Deus. 

Precisamos ter o coração abrandado. Estarmos dispostos a 
ouvir e a ver seus ensinamentos para, então, podermos entender com 
o coração. E assim, convertidos, seremos curados. 
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A cura a que se refere o Mestre não será necessariamente a 
cura do corpo, não obstante tenha curado muitos doentes à época. A 
cura real é a do Espírito, a nossa verdadeira essência. 

Por inúmeras vezes, Jesus referiu-se à fé como o motivo da 
cura física de muitos aos quais socorreu. O Mestre foi um instrumento 
para a cura física sim. No entanto, esta decorreu de uma causa 
primeira – a fé. Ter fé é ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Termos o 
coração abrandado para colher os ensinamentos e fazermos contato 
com o Reino de Deus em nós. 

Aqui temos a oportunidade de tentar compreender as palavras 
de Jesus transcritas em Lc 17:20 e 21: 

“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, 
Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível 
aparência. 

Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está 
dentro de vós.” 

O Reino de Deus não é uma meta a ser alcançada fora de nós. 
É abrir nossos corações, abrandados pela fé, para o despertamento 
do Espírito para uma nova vida. Lembrando as passagens: 

“Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu 
Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.” (Mt 13:43) 

“Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mt 6:33) 

“Os que estão à beira do caminho, são os que ouviram; então 
vem o adversário e tira a Palavra de seus corações, para que 
não creiam e não sejam salvos.” (Lc 8:12) 

– aqui uma referência à Parábola do Semeador. Quem seria o 
adversário? Como podermos interpretar? Esse adversário, ou 
adversários, são nossos “inimigos” internos que bloqueiam a 
nossa vontade de buscar o entendimento dos ensinamentos 
maiores – orgulho, vaidade, falta de compaixão, desamor, 
displicência, mágoa, rancor, inveja, falta de determinação e de 
vontade de apreender os ensinamentos. 

”tendo ouvido a Palavra com coração bom e perfeito, a retêm e 
dão fruto com perseverança.” (Lc 8:15) 
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Bons espíritas 
Parábola do Semeador 
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Como reconhecermo-nos semeadores do Bem? 

Estar na lide diária, em toda e qualquer circunstância. 

Tanto para o semear os ensinamentos do Mestre, quanto para o 
simples semear de uma semente no solo, precisamos acreditar na 
semente a ser semeada. Não acreditando que esta poderá brotar e 
produzir frutos, resistimos em dispender energias para esse trabalho. 

Também há o semear que está no como nos comportamos nos 
relacionarmos com as pessoas, com o mundo à nossa volta. 

Se as nossas relações interpessoais estão baseadas na 
discórdia, no rancor, nas dissidências em suas mais variadas 
expressões, é esta a semente que estamos semeando em nossas 
vidas, e os frutos que irá produzir será de mesma espécie. Lembremo-
nos das palavras do Mestre quando nos alerta: 

“Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore 
má produz frutos maus.  

Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar 
frutos bons.”  (Mt 7:17-18) 

Chega um momento em que precisamos decidir quanto a 
acordarmos para a necessidade do encontro com a nossa essência de 
amor e luz. 

Há também a necessidade de buscarmos um novo olhar com 
relação às nossas relações com o plano espiritual. 

Qual a maneira como vemos nosso caminhar como espíritos? 

Muitas vezes nós nos preocupamos com as companhias 
espirituais, temos estes como adversários a nos prejudicarem. 
Olhamo-nos como vítimas a sofrerem assédio espiritual. 

A verdade é que esses companheiros trilharam conosco em 
outras vivências e nossas relações nem sempre foram afáveis e 
respeitosas. É este olhar que devemos buscar para essas relações 
espirituais difíceis que muitas vezes experimentamos. 

A melhor maneira para termos um convívio saudável com esses 
companheiros é ir ao encontro da autotransformação, a nossa reforma 
interior a partir do aprendizado e exercício dos ensinamentos do 
Mestre. 
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No caso de estarmos empenhados em aprender e buscar o 
nosso caminhar com Jesus, esses companheiros também terão a 
oportunidade de seguir em jornada de aprendizes conosco. 

A nossa transformação moral, espiritual, será para eles a 
constatação de que nós seguimos um caminhar diverso daquele de 
que se lembram e que provocou o sentimento de inimizade, de rancor. 

Eles passarão a nos observar de forma diferente e, 
provavelmente, mudarão também o seu caminhar a partir do 
aprendizado que vierem a conquistar em nosso convívio. 

Não mais seremos adversários, teremos sido transformados em 
amigos. 

Ao invés de quererem nos prejudicar, procurarão ser bons 
companheiros nessa jornada evolutiva. 

É um semear e ser semeado constante. Este intercâmbio 
profícuo de energias e atitudes nobilitantes é que verdadeiramente 
proporcionará transformações profundas em nossas vidas. 

Semeadores e semeados 

Lembrando a Parábola do Semeador… Todos somos 
semeadores de sementes dos mais variados tipos. 

Podemos estar semeando alegria, fé, coragem, compreensão, 
tolerância, perdão; ou semeando sementes outras: dores, tristeza, 
incompreensão, raiva, rancor, medo.  

Também somos semeados todo tempo. 

Quanto a sermos semeadores, precisamos estar atentos. Qual 
tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais 
transitamos durante nossas vidas – flores ou ervas daninhas; frutos 
agradáveis ao paladar ou de sabores amargos? 

Quanto a estarmos sendo semeados, qual o tipo de terreno que 
estamos oferecendo às sementes que nos são oferecidas pelos 
caminhos? 

Façamos uma reflexão profunda a respeito e façamos nossas 
escolhas. 

Em o livro Reflexões da Alma III, Bookess Editora 
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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 
Está no me transformar, de certo. 

Sei que me acompanha, 
Olha para mim com os olhos do 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, 
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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 

Descobrir-se 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. 

(*) Reflexões da Alma II, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Ser o sal da Terra 
Agentes de ensino 
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“Vós sois o sal da terra” (Mt 5:13) 

Ser o sal da Terra 

Podemos dizer: ser um semeador. Espalhar sementes que, não 
obstante em contato com outros ingredientes, conservam suas 
características benéficas. 

Diz-nos o espírito Vinicius (Prof. Pedro de Camargo): 

“O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está 
como que agindo sempre, visto exsudar continuamente aquela 
essência que lhe é peculiar.” (1) 

Também nos fala que o sal não se dá a conhecer pelo exterior 
(cor e aparência). Pode ser confundido, em um primeiro olhar, com 
outras substâncias. No entanto, tão logo fazemos contato com ele, 
percebemos haver grande diferença em relação a essas outras 
essências. 

Função do sal – é um elemento “doador”. Oferece suas 
propriedades ao meio em que está inserido, não absorvendo as 
propriedades dos elementos a ele misturados. Conserva-se puro, sem 
se corromper. 

Sal da Terra 

Trazendo agora um olhar mais lúdico e amoroso. 

Fui em busca de novos olhares sobre o tema e encontrei uma 
música de 1981 – Sal da Terra. Letra de Beto Guedes e melodia de 
Ronaldo Bastos. A parte final da letra é assim: 

Vamos precisar de todo mundo 
Um mais um é sempre mais que dois 
Pra melhor juntar as nossas forças 
É só repartir melhor o pão 
Recriar o Paraíso agora 
Para merecer quem vem depois 

Deixa nascer, o amor 
Deixa fluir, o amor 
Deixa nascer, o amor 
O Sal da Terra 

Como me tocou profundamente a versão do autor quanto a o 
que viria a ser o Sal da Terra! 
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Deixa viver, o amor 

O sal da terra 

O Sal da Terra é o Amor. Nós, para sermos o Sal da Terra, 
como nos apregoa o Mestre, precisamos ser AMOR. E como foi 
referido logo acima… sermos semeadores do AMOR que existirá em 
nós. 

Educar 

“A educação real organiza sociedades dignas, onde a Ciência, a 
Filosofia, a moral e as Artes vicejam francamente sob atmosfera  
favorável; onde há campo vasto para todas as atividades do Espírito e 
onde todas as aspirações elevadas da alma encontram possibilidades 
de realização. (…) 

A missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este 
fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritas, a luz 
não estará no velador, e o Paracleto (*) ver-se-á embaraçado na tarefa 
de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o 
Cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e 
proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do 
Espírito.” (2) 

Missão de cada um de nós como Sal da Terra e como agentes 
no ensino do Evangelho 

Primeiro de tudo precisamos nos encantar com os 
ensinamentos do Mestre Jesus. Abraçar não como só como leitores e 
estudantes do Evangelho, esta é só a nossa introdução `nossa 
jornada de trabalho. 

A partir desse momento, faz-se necessário encontrarmos nossa 
empatia com o conteúdo desse Evangelho. Não mais ser tão só uma 
coletânea de informações vistas de maneira intelectualizada. Deverá 
passar a ser um arcabouço de onde apreenderemos noções básicas e 
imprescindíveis ao nosso viver. 

Deverá passar a fazer parte de todos os nossos momentos. 
Alinhar nossos olhares: para nós, para o próximo, para a vida, para o 
passado, para o presente, para o futuro. 

Absorver a beleza que há em cada palavra do Cristo, em cada 
ensinamento. Aprender a interpretar à luz do Seu amor, presente 
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enquanto esteve entre nós como Jesus, e eternamente, durante todo 
o tempo, desde a formação do Planeta , como Cristo, Espírito Puro. 

Ao conseguirmos realmente alcançar esse entendimento, 
estaremos preparados para prosseguir no trabalho do 
autoconhecimento, da reforma íntima, e sermos mediadores no 
semear do Sal da Terra… o Amor. 

Agentes do ensino do Evangelho, não só nos grupos de 
estudos, nas conversas entre familiares, amigos… 

Sermos agentes do ensino do Evangelho nas atitudes do dia-a-
dia, no comprometimento íntimo, verdadeiro e natural na nossa 
jornada. 

(1)       Nas pegadas no Mestre, Vinicius, FEB Editora 

(2)       O Mestre na educação, Vinicius, FEB Editora 
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Ouvidos de ouvir 
Acústica da Alma 
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Os ouvidos são uns dos instrumentos que nos permitem fazer 
contato com o mundo exterior, através das percepções das vibrações 
que os corpos produzem à nossa volta. 

Essas vibrações sensibilizam nossos ouvidos que, por suas 
particularidades, transformam-nas em sons. 

No entanto, não só pelos sons percebemos as vibrações, 
podemos identificá-las pelo movimento de partículas ao tocarem 
nosso corpo. 

Mesmo as pessoas que não têm capacidade auditiva captam as 
vibrações pelo movimento de partículas que transitam pelo ar. Na 
realidade, o som que identificamos com os ouvidos é pela 
sensibilização do tímpano, membrana situada em nossos ouvidos. Ela 
reverbera as vibrações que ali chegam e são transmitidas através do 
ouvido médio. 

A escolha deste tema para o estudo desta tarde (1) foi pela 
proximidade com o Dia dos Surdos, momento para reflexão sobre a 
ausência da capacidade auditiva em algumas pessoas. Como elas 
percebem o mundo, como interagem com as vibrações que, para 
muitos de nós, chegam também como sons?  

Considerando este estudo referir-se à busca do entendimento 
da passagem em que Jesus nos diz “Quem tem ouvidos para ouvir, 
ouça.” (2), à luz da doutrina espírita (3), seria interessante estender 
nossas reflexões interrelacionando o perceber os sons com os 
preceitos evangélicos, conceitos doutrinários, comportamento, 
aprendizado e emoções.  

Quanto ao ouvir como capacidade de identificar e compreender 
os sons, como seria viver sem esse tipo de percepção sensorial? 

Há alguns documentários, ou mesmo relatos jornalísticos, em 
que se mostra a possibilidade do perceber os sons sem, no entanto, 
ter-se a capacidade auditiva preservada. Afinal de contas, o som é só 
a expressão auditiva da vibração do ar, por conseguinte, as ondas 
sonoras podem ser percebidas sem que se tenha a vivência auditiva 
delas. 
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Apresentações musicais, com performance primorosa, 
protagonizadas por pessoas com deficiência auditiva. Constatação 
indiscutível de que podem usufruir das vibrações sonoras pela 
sensação sensorial em seus corpos.  

Não é uma visão interessante da situação apresentada? 
Aqueles que “ouvem” a vibração do som, muitas vezes limitam-se a 
percebê-lo tão somente através desse sentido, por focarem sua 
percepção no ouvir. Os com capacidade auditiva reduzida têm a 
experiência real e intensa da sensação por todo o seu corpo. 
Precisamos nos conscientizar dessa realidade. Por certo incrementará 
conceitos sobre a própria vida, ampliando nosso olhar sobre o mundo 
à nossa volta. 

Aqui também há uma observação interessante, tanto para a 
percepção física das vibrações, quanto para a percepção de forma 
mais sutil. O médium – que somos todos nós – precisa ter cuidado 
com os ambientes que visita. Da mesma forma que o deficiente 
auditivo pode interagir com o som, mesmo sem ter condições de ouvi-
lo, todos nós somos suscetíveis a sermos influenciados por ondas de 
energia que estão à nossa volta.  

Em síntese, precisamos ter um olhar mais arguto sobre o como 
interagir com as pessoas e com o mundo, não importando eventuais 
dificuldades ou limitações do nosso dia a dia. 

Como trazer essas observações para o estudo evangélico e 
doutrinário? 

A mediunidade permite-nos a percepção do que ocorre no plano 
espiritual, em algumas pessoas mais do que em outras. Há mesmo 
aqueles que nem identificam estarem interagindo com um plano para 
eles invisível. 

Da mesma forma que podemos perceber a existência de 
vibrações sonoras, ainda que nossos ouvidos não as identifiquem 
como sons, os médiuns também não precisam ouvir ou ver os 
espíritos para que sejam sensibilizados por eles. 

O não percebermos a presença de amigos do plano espiritual 
não indica que não estejam presentes ao nosso redor. É importante 
que estejamos conscientes disso para estarmos atentos ao tipo de 
ambiente com o qual estamos interagindo. 
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Ainda há muito a aprender sobre o como essas relações se dão 
e, grande parte das vezes, nós nos mostramos frágeis e suscetíveis 
ao envolvimento dos mais variados. Reconhecer nossas limitações, e 
buscar o entendimento a respeito das conexões a que estamos 
sujeitos, são instrumentos imprescindíveis para uma jornada segura, 
tanto no campo espiritual, quanto no campo material. 

Devemos buscar fazer de nossas fragilidades “molas” 
propulsoras no nosso caminhar. Não sejam fragilidades e sim 
alavancas para novas descobertas, novas percepções, novos 
horizontes. Muitas vezes deixamo-nos abater pelas dificuldades em 
alcançar alguns objetivos… quem sabe precisemos aprender novos 
caminhos, “sair da caixa”, como se diz atualmente. 

O importante é saber driblar os obstáculos, contornando as 
dificuldades, percebendo o que existe à nossa volta através de novos 
olhares e percepções. Aproveitar a vida em sua beleza, por 
simplesmente podermos existir agora, em um intervalo de tempo 
dentro da eternidade.” 

Em um documentário sobre a perda da acuidade visual, até 
mesmo a perda total da capacidade de ver, há uma declaração de um 
dos entrevistados que diz algo como: nós vemos não só com os olhos, 
também com os ouvidos, com o olfato, com a sensibilidade, os 
sentimentos, com as emoções, com o tato, com nossos 
condicionamentos, memórias, conceitos e conhecimentos. 

Podemos trazer essa reflexão para o tema a que nos 
propusemos abordar. Não ouvimos só com a percepção do som em 
nossos ouvidos. Acessamos essa percepção também com o corpo, 
com a associação de ideias pelas experiências vivenciadas, emoções, 
conceitos, conhecimentos adquiridos através de outros sentidos, 
sensibilidade, até mesmo o olfato, por que não? Daí resultando um 
aprendizado mais eficaz e abrangente. 

Trazendo o tema à luz dos ensinamentos doutrinários, 
recorremos ao Evangelho do Mestre. 

Emmanuel (2) traz-nos uma reflexão sobre o versículo “Quem 
tem ouvidos para ouvir, ouça”. (Mt. 11:15), com o título “Ouvidos”. 

Fala-nos sobre a maneira como utilizamos nossa capacidade 
auditiva. Afirma encontrarmos ouvidos superficiais por toda a parte. 

Alerta-nos Emmanuel: 
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“Ouvidos que apenas registram sons.  

Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos.  

Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores.  

Ouvidos de propostas inferiores.   

Ouvidos simplesmente consagrados à convenção.  

Ouvidos de festa.  

Ouvidos de mexericos.  

Ouvidos de pessimismo.  

Ouvidos de colar às paredes.  

Ouvidos de complicar.” 

Por certo devemos entender que essa forma de ouvir não está 
contemplada no chamado de Jesus. Ele nos convida ao ouvir com 
sabedoria, entendimento do que é bom e correto. Conciliar nossa 
capacidade auditiva às vibrações salutares oferecidas pelos 
companheiros que nos querem auxiliar a todo o tempo. 

Estarmos preparados para compreender melhor os 
ensinamentos contemplados nos evangelhos, a Boa Nova. 

Na maior parte do tempo estamos disponíveis às palavras, aos 
sons que não são instrumentos de elevação e sim de despertamento 
ao plano material, às sensações, aos prazeres, às perturbações 
emocionais e sensoriais. Ao que nos parece resplandecer ao olhar e 
ao ouvir. Que nos remete ao que pensamos dever acreditar e acolher, 
diante das convenções sociais. 

Somos muitas vezes surdos ou ouvintes convenientes. Somos 
seletivos no que queremos ouvir ou deixar de ouvir. 

Se prestarmos atenção aos diálogos que ocorrem à nossa volta, 
com cuidado necessário, perceberemos que há fatos ou narrações 
que deixam de ser acolhidos por muitos de nós. Quando isso 
acontece, é usual alguém retornar com perguntas mais ou menos 
assim: 

- creio que você não estava prestando atenção ao que eu 
estava dizendo; ou 

- não foi exatamente isso que perguntei, ou disse. 
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Quantas vezes já nos aconteceu algo assim e nem nos demos 
conta? 

Nas relações interpessoais é importante que estejamos 
dispostos a ouvir o que o outro está tentando nos transmitir, ou 
perguntar. Fazermo-nos interessados no diálogo que está 
transcorrendo naquele momento. 

É uma demonstração de respeito ao outro, de consideração 
àquele que está ali trocando palavras com a intenção seja de ouvir, 
aprender, compartilhar, ou mesmo ensinar-nos algo que lhes pareça 
ser interessante oferecer. 

Com o que está sintonizado o nosso ouvir? 

Com que tipo de sons? 

Acessamos que tipo de mensagens? A que nos estamos 
disponibilizando? 

Também assim ocorre com a mensagem do Mestre. 

Quantas vezes estamos efetivamente interessados em prestar 
atenção ao que lemos ou ouvimos a respeito da Boa Nova? 

Ao assistirmos a uma palestra ou apresentação de algum 
estudo, nós nos disponibilizamos a acolher a mensagem que está 
sendo oferecida, ou simplesmente estamos presentes em corpo, mas 
divagamos com o ouvir e o olhar? Prestamos mais atenção ao que 
está acontecendo à nossa volta, nos movimentos de outros ali 
presentes, quem sabe com olhar de crítica ou de julgamento? 

É possível estarmos deixando passar oportunidades 
maravilhosas de recebermos ensinamentos e percepções novas sobre 
o evangelho, novas maneiras de olhar e compreender as palavras do 
Mestre! 

Podemos afirmar ser real a intenção de buscarmos nossa 
evolução moral e intelectual, mas nem sempre estamos dispostos a 
verdadeiramente dedicar nosso tempo a este trabalho. Por vezes, fica 
mais fácil deixarmos para depois. Abrir nossos olhos ou disponibilizar 
nosso ouvir a assuntos mais interessantes que não exigem dedicação 
profunda e cuidados específicos.  

Lembrando o que foi dito antes quanto ao podermos “ver” e 
“ouvir” não só com os olhos e os ouvidos, como também que o 
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aprendizado se faz pela percepção mais abrangente do mundo em 
que vivemos, proporcionada por instrumentos mais amplos – outros 
sentidos, sentimentos, memórias, conceitos, conhecimento -, podemos 
afirmar que estaremos mais capacitados a compreender a realidade 
que nos cerca. 

Encontramos em o livro O Céu e o Inferno (4) 

“Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta 
situação. Se se encontrarem em um concerto dois homens, um, 
bom músico, de ouvido educado, e outro, desconhecedor da 
música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro 
experimentará sensação de felicidade, enquanto o segundo 
permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o 
que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto 
a todos os gozos dos Espíritos, que estão na razão da sua 
sensibilidade.” 

Trazendo este texto para nossa reflexão, estenderemos nosso 
entendimento para o fato de, ao dedicarmo-nos com mais carinho ao 
estudo, como também ao acesso maior à nossa sensibilidade em 
aprender sobre os ensinamentos, ampliamos também a nossa 
capacidade de atenção e compreensão. Encontraremos, por certo, a 
felicidade de nos percebermos mais capazes de não só aprender, 
mais ainda, como de apreender a essência do evangelho. 

Emmanuel alerta-nos em o texto Ouvidos:  

“Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da 
própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, 
e terás contigo os "ouvidos de ouvir”, a que se reportava Jesus, 
criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da 
Eterna Sabedoria.” (3) 

(1) Dia dos Surdos – último domingo de setembro. Este estudo foi 
oferecido em 27 de setembro de 2017. 

(2) Mateus 11:15 

(3) Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, por Chico Xavier 

(4) O Céu e o Inferno, Cap. III, item 6. 
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Falsos Profetas 
Não creais em todos os Espíritos 
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Missão dos profetas 

As referências históricas a respeito de profetas sempre 
remetem a personalidades com dom da adivinhação. 

No entanto, no Evangelho, profeta tem uma significação mais 
ampla e profunda – aquele que tem como missão instruir os homens e 
lhes falar sobre os ensinamentos maiores. 

É uma missão muito importante, muito especial, à qual 
deveríamos engajar, todos nós – sermos porta-vozes das mensagens 
evangélicas, sermos propagadores dos ensinamentos do Amado 
Mestre Jesus. 

Mais do que meros propagadores por palavras, sermos 
exemplos vivos desses ensinamentos em todos os momentos, através 
das nossas ações. 

Compaixão para com os que estão na infância espiritual 

Aqui uma reflexão importante sobre nossas atitudes diante das 
pessoas que ainda se mostram infantis na lide evangélica. 

Quando observarmos alguém com atitudes não condizentes 
com os ensinamentos evangélicos, sejamos compassivos. 
Compassivos sim, mas nunca coniventes. Oremos por esses irmãos 
partilhando com eles energias do plano maior para que possam ser 
sensibilizados pela luz e encontrem seus verdadeiros caminhos. 

A não condenação foi um dos ensinamentos que o Mestre nos 
deixou. Ele sempre demonstrou compaixão por todos aqueles com 
quem conviveu, crendo na capacidade de cada um encontrar o seu 
verdadeiro caminho algum dia. A condenação é um sentimento que 
afasta, que agride. A compaixão, por sua vez, é um sentimento que 
expressa acolhimento, amparo, amor. 

Emmanuel, na mensagem “Meninos Espirituais”, no livro 
Caminho, Verdade e Vida, diz: 

“Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam 
do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente 
está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos 
do sábio, com as expressões da ignorância, a fim de que a 
sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. 
Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante 
aprende e o sábio cresce. 
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Os discípulos de boa-vontade necessitam da sincera atitude de 
observação e tolerância. É natural que se regozijem com o 
alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma; 
no entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo 
espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros 
conhecimentos. 

Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso.” 

Não creais em todos os Espíritos 

O Evangelho Segundo o Espiritismo alerta-nos a ficarmos 
atentos ao grande interesse despertado pelos fenômenos, bem como 
pela própria Doutrina, crendo que esta promove milagres e prodígios. 
Diz-nos textualmente (1): 

“Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto 
ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo 
que a Física, a Química, a Astronomia, a Geologia revelaram as 
leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as 
que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo 
espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da Ciência, são 
leis da Natureza.” 

Esse interesse, por certo, ocorre pelo desconhecimento, ainda, 
dos princípios e leis naturais que regem esses fenômenos. 

O Espiritismo veio, com o auxílio de Espíritos esclarecidos, 
proporcionar conhecimentos que nos explicam grande parte dos 
fenômenos e nos auxiliam a compreender os fundamentos desses, 
suas causas e resultados. 

O intercâmbio do plano físico com o plano espiritual tem sido 
clareado pelos estudos e exercício do aprendizado decorrente. Mais e 
mais compreendemos a respeito, como também percebemos a 
seriedade com que devemos utilizar nossas capacidades mediúnicas, 
pois a maneira com que devem ser aplicadas deverá ter 
embasamento não só no conhecimento das leis e seus princípios 
materiais. Mais importante do que o saber e o como fazer (aspectos 
puramente exteriores), estão os fundamentos morais acolhidos pelos 
trabalhadores nessa seara. 

Podemos observar muitas vezes pessoas demonstrarem querer 
nos falar a respeito do Evangelho e dos prodígios do Amado Mestre, 
enquanto entre nós como Jesus. No entanto, podemos observar 
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algumas dessas mesmas pessoas poucas vezes exercitando, de 
forma verdadeira, os princípios evangélicos em suas vidas. Essas 
pessoas são falsos profetas, pois não mantêm a essência dos 
ensinamentos em seus corações e, por isso, não conseguem agir 
como verdadeiros apóstolos do Cristo. 

Alertam-nos, ainda, os Espíritos em o Evangelho Segundo o 
Espiritismo, que devermos tomar todo cuidado não só com os que 
abusam da credulidade das pessoas a passarem por dificuldades 
físicas, emocionais ou até mesmo espirituais, e buscam o auxílio para 
amenizarem suas dores. Revela a Doutrina também que devemos nos 
cuidar com relação a alguns trabalhadores no plano espiritual, pois o 
fundamento primordial no exercício desse labor deverá ser a elevação 
moral de quem busca a prática dessa tarefa. 

Aqueles que ainda se encontram no plano físico, ao procurarem 
uma Casa de socorro espiritual, devem ter o cuidado de se 
socorrerem junto a instituições sérias, bem estruturadas 
intelectualmente, mais ainda espiritual e moralmente. Quanto aos que 
buscam exercer uma missão de caráter mediúnico, deverão cuidar-se 
nos intercâmbios espirituais, conscientes da responsabilidade de se 
manterem equilibrados – emocional e moralmente – para poderem 
promover a tarefa de forma harmônica, séria, respeitosa e proficiente. 

Citando o Evangelho Segundo o Espiritismo (1): 

“Meus bem-amados, não acrediteis em todo Espírito; mas, 
experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto muitos 
falsos profetas se têm levantado no mundo". O Espiritismo nos 
faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres 
pelos quais se reconhecem os bons Espíritos, caracteres 
sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem 
dos maus os bons Espíritos que, principalmente, podem aplicar-
se estas palavras de Jesus: “Pelo fruto é que se reconhece a 
qualidade da árvore; uma árvore boa não pode produzir maus 
frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons." Julgam-se 
os Espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore 
pela qualidade dos seus frutos.” 

 

Instruções dos Espíritos – Os falsos profetas 

Encontramos ainda no Evangelho Segundo o Espiritismo (2): 
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“Nada que seja puro pode provir de fonte má". É assim, meus 
irmãos, que deveis julgar; são as obras que deveis examinar. 
Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais 
de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no 
mais alto grau as virtudes cristãs e eternas: a caridade, o amor, 
a indulgência, a bondade que concilia os corações; se, em 
apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: 
Estes são realmente enviados de Deus.(...) Desconfiai dos que 
pretendem ter o monopólio da verdade!” 

O Cristo, nosso modelo e guia, essencialmente Amor, far-se-á 
presente através de seus tarefeiros espirituais onde e quando o 
trabalho será exercício sob a mesma égide do Amor. Aqueles que lhe 
seguem o exemplo: os brandos e humildes de coração. 

 

Diz-nos Emmanuel, atualmente recorre-se à observação dos 
frutos para avaliar as sementes que lhes deram origem. 

Assim também deveríamos nós tomar como referência nossas 
realizações, para promovermos uma autoanálise da qualidade de 
nossas ações. 

Nem sempre a forma como nos expressamos perante o mundo, 
no convívio familiar ou social, atesta a verdadeira intenção que reside 
em nosso íntimo. Será pelos frutos, produzidos com o nosso ser e 
agir, que iremos verdadeiramente expressar o nosso verdadeiro Ser. 

Importante a busca pelo aprendizado intelectual, ensinamentos 
edificantes. No entanto, será pela prática do arcabouço conquistado 
nessa seara do saber que realmente iremos ser identificados por 
nossos companheiros, seja no plano físico, seja no plano espiritual. 

O nosso Ser não será identificado pela nossa aparência, 
resultante de tantas vicissitudes enfrentadas, ou observado como 
tendo “defeitos” fragilidades físicas. Seremos conhecidos pelos “frutos” 
que oferecermos, como nos alerta o próprio Mestre. 

Para que venhamos vencer os obstáculos ainda presentes no 
nosso íntimo, precisamos enfrentá-los com equilíbrio e verdadeiro 
interesse em transformá-los em “pontes” a nos levarem a novos 
patamares intelectuais e morais. É nos autoconhecermos, com 
propósitos de soerguimento, que alcançaremos metas a que nos 
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chama o Mestre – “Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso 
Pai que está nos céus.” (Mt 5:48) 

Citando Emmanuel (3): 

“Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, 
doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as 
árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore 
recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do 
pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir.” 

(1) – Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier, FEB 

(2) – Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XXI, item 8 

(3) – Rumo certo, Emmanuel, por Chico Xavier, FEB 
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Arte e Espiritismo 
Artes Plásticas 

Fazer arte, como pode ser? 
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Fazer arte... como pode ser? 

A arte é a expressão do belo. 

Quais as maneiras de expressarmos nossas tendências 
artísticas? 

Há várias possibilidades de expressão, como há inúmeras 
tendências artísticas em cada um de nós. 

Bom lembrarmo-nos da Parábola dos Talentos, contada pelo 
Mestre Jesus. São-nos concedidos talentos para serem aplicados e, 
quando formos chamados a apresentar o que fizemos com nossos 
talentos, deveremos mostrar como também multiplicamos as dádivas 
recebidas. 

Com a arte podemos expressar o belo, a tristeza, o amor, o 
ódio, o rancor, a fraternidade, a caridade, os sonhos, fantasias, 
religiosidade, enfim, é a expressão das nossas emoções, das viagens 
de nossa Alma. 

Quando descobrimos a arte em nossas vidas abrem-se novas 
maneiras de olhar o que existe à nossa volta. Por querermos 
representar o que vemos, sentimos, o que nos sensibiliza, passamos a 
perceber o mundo de forma diferente e mais exuberante: nuances de 
cor, formas, efeitos da luz sobre os objetos (luz e sombra), detalhes 
antes despercebidos pelos nossos olhos, olfato, sabor. 

Seja na representação com as mãos (pintura, desenho, 
artesania), com o corpo e a voz (teatro), com a palavra em versos e 
rimas (poesias e poemas) ou em textos (reflexões, histórias), 
precisamos ter um olhar mais arguto, informações, conhecimento do 
tema a ser levado pela nossa arte. Exige estudo, dedicação, 
empenho, aprendizado, prática, sensibilidade, emoção, amor. 

A Arte, independente de sua forma de expressão – artes 
plásticas, eletrônica, literatura, teatro, música, fotografia etc. – é um 
instrumento de mobilização, interação e realização. 

Em sendo uma expressão que se faz pública, pois o artista 
deseja que outros partilhem de seu trabalho e de seus sentimentos, o 
idealizador da obra precisa ter consciência da sua responsabilidade ao 
divulgar sua arte pois, a energia emanada de sua obra certamente 
envolverá aqueles que vierem a ter contato com o sentimento 
expresso em sua arte. 



118 
 

É triste perceber que muitos não compreendem que sem a arte 
a vida seria vazia… de expressões, de sentimentos, de cores, de 
beleza, de emoções, de alegria. Há artistas por toda a parte dizendo, 
fazendo algo para tornar melhor os nossos dias e muitos de nós nem 
percebem! 

A questão é que os verdadeiros artistas trabalham no 
anonimato, dia-a-dia, buscando fazer um mundo melhor para todos e 
para si mesmo. 

A arte está, além do fazer das cores, das formas, das letras 
expressões perceptíveis aos sentidos, está também, e principalmente, 
no acolher o outro com carinho, emocionar com um sorriso, oferecer 
um ombro amigo, saber ouvir quando o outro precisa dizer o que 
sente, falar quando o outro precisa de ouvir algo que o enobreça e 
conforte. Sejamos um artista da vida. 

Fazer arte é deixar a mente flutuar, o coração se emocionar, o 
corpo se expressar, as mãos, os olhos, a boca, deixarem-se no 
simplesmente criar. 

Não há espaço restrito, não há sonhos proibidos, não há formas 
sem sentido. 

Por vezes eu digo que faço arte como um brincar com as cores 
e as formas. 

Realmente não faço arte como um dever, deve ser prazer. 

A arte me proporciona alimento emocional e espiritual e é tão 
enriquecedor em minha vida que não poderia viver sem esse processo 
criador. Faz parte do meu Ser expressar-me, seja com um lápis ou 
caneta, em papel ou tela de lona, também em tela de um tablet ou de 
computador. Seja com cores e formas, seja com palavras, em versos 
e rimas ou simplesmente deixando-as discorrer sentimentos e 
emoções. 

É deliciosamente inquietante quando minha Alma simplesmente 
anuncia sua vontade de se expressar. Uma inquietação de criação 
saudável, ela precisa dizer o que nela está contido. 

Há momentos em que não é bem a minha Alma a querer criar, 
torna-se um veículo de expressão de outrem que me pede permissão 
para se expressar e eu, sentindo alegria em assim ser, deixo-me levar 
nesse navegar. 
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Sinto minhas mãos buscarem seus caminhos, minha mente 
acompanha como a esperar pelo próximo movimento. Eu quase que 
sei... é uma sensação sutil de esperar por realizar algo que já existe 
de antes, da vontade de criar. Eu, só um instrumento para concretizar. 

Por vezes percebo não estar pronta para alcançar o ideal ali 
desejado, falta-me condições de executar como deveria. Ainda muito 
tenho a aprender, a praticar. Mas sinto o carinho e paciência a 
envolver-me e o concretizar se faz, como permite a minha limitada 
capacidade artística. 

Diante desse carinho e tolerância fraternal, sinto-me grata, 
imensamente grata, por participar de um envolvimento tão lindo e 
intenso a permitir-me ser instrumento, ainda que frágil e dissonante 
nesse colóquio de criação e manifestação do que poderia ser belo, 
mas é tão somente uma singela expressão da arte do emocionar-se e 
expressar-se, seja em cores e formas, em palavras com versos e 
rimas, ou em frases que contam histórias, traçam reflexões, exprimem 
sonhares ou discorrem contemplações sobre a vida, sobre o ser, a 
vontade de uma Alma... seja a minha ou de um amigo ou amiga que 
chega calmamente, docemente, pedindo minhas mãos e eu as ofereço 
com amorosidade que busco em meu Ser. 
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Testamento de Jesus 
Seu legado 
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Poderíamos até mesmo dizer – Legado de Jesus – 
provavelmente ficaria mais adequado como tema que se pretende 
discorrer. 

Como se costuma dizer... comecemos do começo. Dos 
procedimentos que nos foram oferecidos pela Espiritualidade, por 
conta da formação do Planeta a que damos o nome de Terra, e a 
partir de como evoluiu até os momentos de hoje. 

Levaremos em conta tanto ao que nos é permitido saber pela 
ciência, como também pelo que nos informaram Espíritos amigos, 
bem como ao que nos foi proporcionado pelos evangelistas – Mateus, 
Marcos, Lucas e João. Sendo que, com relação à formação do 
Planeta, especificamente João. 

Comecemos, então, pelo evangelista João, que afirmou, com 
muita clareza, a condição de Jesus – Jo 1:1-5, 9 e 10 

1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

2 Ele estava no princípio com Deus. 

3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que 
foi feito se fez. 

4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 

5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 
compreenderam. 

9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que 
vem ao mundo. 

10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não 
o conheceu. 

Já no nosso tempo, Emmanuel, através da psicografia de 
Francisco Cândido Xavier, trouxe-nos mais uma vez o conhecimento 
de que Jesus trabalhou, com outros seres angélicos, na formação do 
Planeta em que vivemos: (1) 

“A COMUNIDADE DOS ESPÍRITOS PUROS 

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 
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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.” 

Obs.: De acordo com a ciência, hoje, o Planeta tem aproximadamente 
4,6 bilhões de anos. A vida na Terra teria tido início há pelo 
menos 3,5 bilhões de anos. O surgimento dos primeiros 
hominídeos teria sido entre 13 a 4 milhões de anos atrás. O 
Humano (Homo sapiens) teria surgido há cerca de 350 mil anos 
(há referências também de 200 mil anos) e teria adquirido o 
comportamento semelhante ao que observamos hoje há cerca 
de 50 mil anos (*) 

Se terminássemos aqui nossa narrativa, já teríamos 
informações relevantes para considerarmos o tema “Testamento de 
Jesus”, ou “Legado de Jesus”, como completivo, no que toca ao 
legado da criação do orbe e do processo de surgimento e evolução do 
Homem, deixando a cargo do imaginativo de cada um preencher os 
espaços com informações complementares, sejam as oferecidas pelos 
evangelistas, sejam aquelas disponibilizadas pelos Espíritos amigos 
ao longo dos tempos. Aqui não só referindo-nos àqueles do tempo 
atual, últimas décadas. 

Precisamos compreender que ao longo dos milênios evoluiu o 
corpo, evoluiu a capacidade intelectual, assim como o adiantamento 
moral, tudo integrado ao comando maior do Mestre. 

Antes mesmo da vinda do Cristo, na personalidade Jesus, 
houve vários Espíritos (encarnados ou instrutores espirituais) que 
acolheram como missão o divulgar os ensinamentos do nosso Mentor 
maior, identificado pelo evangelista João como “a luz verdadeira, que 
ilumina a todo o homem que vem ao mundo.” 
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Importante trazer algumas particularidades que reforçarão 
nosso entendimento a respeito do “Legado de Jesus”. Para muitos de 
nós, ainda se faz necessário que os esclarecimentos sejam mais 
detidos nos acontecimentos, somos ainda “meninos espirituais” (2) 
como nos diz Emmanuel.  

O Ser Crístico, Espírito puro, que tomou a personalidade Jesus 
enquanto entre nós há dois mil anos, está conosco, como Mentor, 
Modelo e Guia espiritual (3), desde seu gerenciamento na formação do 
Planeta. 

Diante desse fato, poderemos inferir que, ao longo dos milênios 
da Humanidade Terrena, tudo o que nos foi oferecido como 
conhecimento esteve sob a gerência de um plano espiritual sob 
coordenação do Cristo (Jesus, como o conhecemos). Terão sido 
aqueles que tomaram para si a missão de divulgar os ensinamentos, 
ao longo desse tempo, intuídos por seus discípulos, ou representantes 
delegados, para abrir véus do conhecimento para o aprimoramento 
intelectual e moral da Humanidade terrena. 

Esclarecimentos dos Espíritos (4): 

626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes 
do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por 
intuição os homens o tiveram? 

“Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde 
os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a 
sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos 
ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o 
terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas 
no livro da Natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo 
que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que 
consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos 
homens de bem; e, também por isso, é que elementos delas se 
encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela 
ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da 
barbárie.” 

Nessa passagem, em o Livro dos Espíritos, fica claro para todos 
nós o que por vezes poderíamos vir a questionar de o conhecimento, 
ao longo dos milênios, ter sido oferecido pelo Cristo, por nós 
nominado como Jesus. Dever-se-ia a eventual incompletude ou 
inadequação de qualquer saber oferecido anteriormente. Vale 
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ressaltar que qualquer equívoco terá sido pela ignorância (falta de 
conhecimento adequado para conclusões alcançadas) daqueles que 
foram intuídos e não compreenderam devidamente o que lhes fora 
oferecido. 

Grande é nossa responsabilidade nesse caminhar espiritual. 
Somos coparticipantes nesse processo. Tão mais nos detivermos 
nesse comprometimento, mais próximos estaremos de nossa meta 
evolutiva. Não só como individualidade, como também, e mais 
importante, no processo evolutivo da Família Espiritual. 

Diz-nos Jesus (Mc 16:15): 

“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura.” 

No momento em que Jesus instruiu os discípulos para essa 
missão, estava também instruindo a todos nós. Somos coparticipantes 
desse processo, como agentes co-criadores e propagadores da Boa 
Nova. 

Quanto ao nosso papel no compartilhar, devemos considerar, 
nesse contexto, que todo conhecimento inspirado e compartilhado não 
se deteria somente no nosso ambiente terreno, considerando que 
todos nós assumiremos novas personalidades, ao longo dos milênios 
de nossas existências, como espíritos. Iremos “navegar” por outras 
paragens espirituais e materiais partilhando, em outras Moradas do 
Pai, todo o saber acolhido. 

Não somos Espíritos com existência restrita em uma só dessas 
Moradas, nosso caminhar evolutivo desdobra-se por outros mundos e 
paragens espirituais e, no decorrer dessa jornada, temos como meta, 
como missão, esse compartilhar sendo agentes atuantes na evolução, 
não só restrita ao nosso orbe. Devemos conscientizarmo-nos da 
extensão de nossas atribuições como aprendizes comprometidos com 
o papel de discípulos e, em um futuro promissor, como apóstolos do 
Mestre. 

Para sermos agentes cocriadores e propagadores da Boa Nova, 
teremos de acolher os ensinamentos maiores em nossos corações 
tornando-os explícitos em nós através de nossas palavras, 
pensamentos e ações. Sendo exemplos vívidos do Evangelho, como 
aguarda-nos Jesus, o Cristo. 
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Ele nos convida a todo o tempo a essa tarefa. No entanto, 
precisamos estar disponíveis para “ouvir” o que tem a nos dizer. 

O Evangelho é nossa Cartilha diária para o aprendizado e 
meditação profunda. 

Por vezes, saímos por um atalho por acreditar ser mais fácil, 
cômodo. Ainda, como meninos espirituais, escolhemos situações de 
conforto, pelas facilidades que apresenta. 

Diz-nos Joanna de Ângelis que, durante nossa caminhada 
espiritual, vamos paulatinamente tomando consciência da realidade do 
nosso Ser e, assim, promovemos nossa busca por níveis mais 
elevados de evolução. Na medida em que encontramos nossos 
caminhos, outros se descortinam à frente, fortalecendo e desvelando 
horizontes até então desconhecidos. (5) 

Em complemento, oferecemos textualmente uma percepção 
importante para todos nós, citando Joanna de Ângelis no que 
poderemos entender como mais uma percepção do legado do nosso 
Modelo e Guia Jesus, o Cristo: 

“O Homem-Jesus sabia-o, em razão de haver atingido 
anteriormente o mais elevado nível de evolução, que O 
destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se 
como o Modelo e o Guia a ser seguido. Criado por Deus, e 
havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de 
iluminação em que se encontrava, aspirava para todos os 
indivíduos a mesma posição, tendo, por Sua vez, o Pai como 
exemplo e foco a ser conquistado. 

Sendo o progresso infinito, não se contentou no que havia 
adquirido, detendo-se em improfícuo e absurdo repouso, por 
entender que entre Ele e o Criador medeia um verdadeiro 
abismo de evolução, tanto quanto um outro vão desafiador 
existe entre os seres terrestres e a situação que Ele desfruta na 
escala de valores morais e espirituais. 

Assim sendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já 
conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço 
incessante da libertação dos atavismos iniciais, e ascenda no 
rumo da Grande Luz, tendo-O por condutor seguro. 
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Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, 
torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual 
finalidade o almeja. (...) 

Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande 
desafio à criatura humana permanece como diretriz que não 
pode ser retirada do comportamento espiritual do ser: Buscai e 
achareis (Mt 7:7)” (5) 

(1)  A caminho da luz, Emmanuel, por Chico Xavier 

(2)  Caminho, verdade e vida, Emmanuel, por Chico Xavier 

(3)  Livro dos Espíritos, Questão 625 

(4)  Livro dos Espíritos, Questão 626 

(5)  Capítulo A busca, em o Jesus e o Evangelho, segundo a 
psicologia profunda, Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco 

(*)    Goodman M, Tagle D, Fitch D, Bailey W, Czelusniak J, Koop B, 
Benson P, Slightom J (1990). «Primate evolution at the DNA level 
and a classification of hominoids». J Mol Evol 
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Reflexões sobre a diversidade 
Cultural e religiosa  
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Jesus disse: “Amar ao próximo como a si mesmo”. 

Mais à frente, na Ceia do Senhor com os discípulos, Jesus 
reafirmou o amar ao próximo dizendo: “Amar ao próximo como eu 
vos amei”. 

A primeira afirmativa tão só consolidava o que trazia os 
mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. 

A segunda afirmativa dizia muito mais do que estava escrito, 
desde há séculos, do que deveria ter sido cumprido pelos judeus. 

Não só deveríamos amar ao próximo como deveríamos buscar 
amar a nós mesmos, o que também não estaria sendo cumprido. 
Amar como Jesus nos amou e ama. Mandamentos que ainda hoje não 
acolhemos nos corações, nem na Alma. 

Esta máxima é de tal magnitude que muitos de nós ainda não 
conseguem alcançar sua verdadeira significância. 

Ainda nos restringimos à superficialidade da frase. 

Não conseguimos, ainda, compreender os ensinamentos 
oferecidos por Deus, através de seu filho amado - Jesus. 

Qual a razão de eu estar a divagar por esses ensinamentos 
fundamentais dos judeus, acolhidos por várias denominações 
religiosas que se identificam como Cristãos? 

Para que possamos refletir como realmente temos abraçado o 
Cristianismo em nossas vidas. Realmente podemos afirmar sermos 
Cristãos? 

Realmente amamos nosso próximo? 

Realmente amamos a nós mesmos? 

Amar significa: acolher, respeitar, ter compaixão, compreender, 
mesmo que nosso companheiro de jornada não pense como nós, 
mesmo que não comungue das mesmas crenças, valores, conceitos, 
comportamentos, escolhas. 

Saber conviver com a diversidade de forma fraterna, com 
amorosidade. 
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Será que estamos agindo assim no cotidiano? Ou olhamos para 
o diverso com preconceito, julgando o outro, julgando-se melhor, 
superior? 

Lembrando mais uma vez Jesus, Mestre e guia do Cristianismo: 
“Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra”. Jo 8:7 

Como podemos nos sentir com o direito de marginalizar alguns 
irmãos de jornada, não reconhecendo termos todos os mesmos 
direitos como filhos de Deus? 

Como não proporcionarmos a TODOS o direito de serem 
contemplados nos benefícios previstos na nossa legislação? 

Como não reconhecermos sermos irmãos nessa jornada de 
exercício dos ensinamentos maiores, onde muito ainda temos a 
aprender e exercitar? 

Como alijarmos desse processo de aprendizado alguns de 
nossos irmãos por pensarem e agirem diferente de nós? Por terem 
escolhas diversas das nossas? 

Volto a trazer à reflexão o Mestre Jesus, o grande Rabi. Ele 
esteve entre todos e suas companhias mais constantes eram os 
simples, os diferentes, os doentes, os que sofriam rejeição pela 
sociedade da época. Com esse comportamento não estaria Ele 
dizendo a nós que deveríamos nos comportar da mesma forma? 

Ele veio para nos ensinar a viver com retidão, com amor. 

Creio que não percebemos, ainda, que dizer que somos Cristão 
não se restringiria a frequentar uma igreja, rezar, orar, cantar cânticos 
de louvor, pregar passagens bíblicas tão somente de forma 
intelectualizada, mas sem estarem impregnados do verdadeiro amor 
que o Mestre nos ofereceu e oferece ainda hoje... mais uma vez 
trazendo conceitos Cristãos: “sentado à direita de Deus Pai todo 
poderoso criador dos Céus e da Terra”. 

Precisamos refletir profundamente a respeito desse tema. 



130 
 

Nave azul rumo ao Eterno 
Verdadeiro presente de Natal 
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Ouvi certa vez uma expressão que nos leva a uma imagem 
interessante da nossa presença neste Planeta Azul: “Sobre uma 
esfera azul estamos a olhar o Universo, em direção ao infinito”. 

Pensei em uma versão assim: 

Somos passageiros em uma nave interestelar, navegando pelo 
Universo, rumo ao Eterno. 

Na primeira versão, a que fui convidada a refletir bem 
atentamente sobre a nossa posição nesse Planeta Azul, acolhi a 
seguinte percepção: 

Estamos assentados sobre ele e envolvidos pelo Universo em 
que estamos inseridos. Dá-nos uma perspectiva quase insólita 
de estarmos soltos no espaço intergaláctico sobre uma 
“matéria”, se podemos dizer assim, invisível e intangível. 

Como podemos nós estar olhando de frente o Universo?! 

Sentimo-nos dentro de uma abóbada celeste como que 
protegidos por uma cúpula transparente que não nos deixa 
sermos levados a flutuar no Cosmos.!  

Estamos a flutuar de sobre a crosta terrestre e a Terra flutua a 
nos levar ao infinito! 

Na segunda versão, em que ouso reescrever a primeira, creio 
poder inserir uma variável sutil. Pensarmos na Terra como uma 
nave interestelar a nos levar por uma viagem incrível pelo 
Universo, tendo como meta o Eterno. 

Quanto ao tema principal - Verdadeiro presente de Natal -, 
gostaria de fazer algumas reflexões. 

Começando pelo que significa a palavra Natal: relativa a 
nascimento, natalício. 

Também podemos estender para o entendimento do lugar 
onde aconteceu o nascimento (de alguém ou de algo). (definição em 
dicionário) 

Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tivemos o 
nascimento do nosso Planeta Terra. Lugar onde atualmente 
vivemos e que amamos; vivenciamos nossa experiência de processos 
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e aprendizados a nos oportunizar conquistas de novos caminhos na 
jornada evolutiva. 

O evangelista João, no capítulo primeiro de seu Evangelho, diz-
nos: 

1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

2 Ele estava no princípio com Deus. 

3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que 
foi feito se fez. 

4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; a luz 
resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra 
ela. 

5 Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava 
chegando ao mundo. 

6 Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, 
e o mundo não o conheceu. 

7 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 

Em o livro A Caminho da Luz, no Capítulo A Gênese Planetária, 
Emmanuel (por Chico Xavier) relata, “conforme tradições do mundo 
espiritual”, a existência de uma Comunidade de Espíritos Puros, 
eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Nas mãos desses seres 
angélicos e perfeitos estão as rédeas diretoras das coletividades 
planetárias do nosso sistema. Jesus é um de seus membros. 

Essa Comunidade reuniu-se nas proximidades da Terra por 
duas vezes. A primeira quando se desprendia, da nebulosa solar, o 
orbe terrestre. A segunda, quando da preparação da vinda do Senhor 
à face da Terra para trazer-nos a lição imortal do seu Evangelho de 
amor e redenção. 

O Natal planetário (formação do orbe terrestre) deve-se à 
interveniência mui especial do Ser Crístico, Espírito Puro a que 
denominamos Jesus, designado pelo Pai Criador para essa missão. 

O Natal que comemoramos no dia 25 de dezembro deve-se ao 
nascimento desse Ser Crístico, na personalidade a que damos o nome 
Jesus. 
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Jesus entre nós 

Pouco se fala sobre os pais de Maria. Nos Evangelhos não 
encontramos informação a respeito, mas há alguns textos falando 
alguma coisa sobre o tema. 

Joaquim e Ana (pais de Maria) encontravam-se em idade bem 
avançada e não tinham filhos. 

Conta a tradição judaica que, à época, o homem que não tinha 
filhos não era bem visto pela sociedade. 

Ocorreu que certo dia Joaquim teve sua oferenda recusada no 
templo e ele, deprimido, retirou-se para o deserto. Ana, triste, chorava 
e orou ao Pai que os abençoasse com um filho. 

Apareceu-lhe um Anjo que lhe disse devesse ir ao encontro de 
seu marido, ao tempo em que outro Anjo orientava a Joaquim que 
retornasse. Joaquim e Ana encontraram-se em um lugar que hoje tem 
o nome de Portão de Ouro ou Porta Dourada. 

Nasceu Maria e, em manifestação de gratidão a Deus, Joaquim 
e Ana levaram Maria ao templo e foi ela educada e orientada 
espiritualmente pelos Sacerdotes. 

Quanto ao nascimento de Jesus, propriamente dito, conta-nos o 
Evangelho que aconteceu na cidade de Belém, por ocasião do censo. 
Cidade cheia, sem terem onde se instalar, acomodaram-se em um 
local onde, nas casas, se instalavam os animais, e ali nasceu Jesus 
sendo colocado em uma manjedoura. 

Jesus nasceu de forma humilde, sem aparatos ou instalações 
de expressão. Envolvido pelo amor e respeito de seus pais – Maria e 
José -, na presença de um pastor e cercado por animais que ali 
viviam. 

Foram até o local três Reis Magos, ao verem uma estrela de 
grande brilho no céu. Fora mencionado pelos profetas que uma estrela 
iria anunciar o nascimento de um Ser especial.  

Pouco se tem notícias sobre a infância de Jesus, até os 12 
anos. Podemos encontrar maiores informações sobre esta fase de sua 
vida nos Evangelhos Apócrifos. 

Aos 12 anos sabemos que Jesus fora levado a Jerusalém por 
ocasião da Páscoa. Jesus se afastou de seus pais, sem que eles o 
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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 Jesus nos Evangelhos 
quando ele viria a ser batizado por João, chamado Batista. 

Bem, quanto à parte histórica da vida de Jesus eu me detenho 
aqui, pois a intenção para esta reflexão é o significado do Natal e, 
como diz o título, tentar levar uma mensagem sobre o verdadeiro 
presente de Natal. 

Durante alguns dias eu fiquei refletindo sobre essas passagens 
e ocorreu-me uma percepção sobre o significado do nascimento de 
Jesus para nossas vidas. 

Jesus, o Cristo, participou da formação do nosso Planeta 

Ele acolheu a missão de ser o nosso mentor e guia vivendo 
entre nós. Trouxe-nos ensinamentos importantes e basilares para 
nosso processo evolutivo. Foi um exemplo vivo desses 
ensinamentos. 

Afirma ele, ainda, como consta dos Evangelhos: 

Eu sou a fonte da água viva ... João 7:37 e 38 

Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o 
que crê em mim jamais terá sede. João 6:35 

Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12 

Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. João 
10:9 

Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua a vida pelas 
ovelhas. João 10:11 

Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá. João 11:25 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai 
senão por mim. João 14:6 
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Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e 
eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 
João 15:5 

Diz-nos Joanna de Ângelis, em o livro Jesus e o Evangelho, à 
luz da psicologia profunda (Cap. A Busca), que Jesus, consciente da 
distância moral já entre ele o Pai, bem como da distância que há entre 
nós e ele, entendeu por bem trazer-nos a oportunidade de acolher 
novos aprendizados e buscarmos o aprimoramento moral, visando 
acelerar nosso processo evolutivo. 

Diante dos fatos que demonstram a intensa presença do nosso 
Mestre e Guia, em nossas vidas, desde há bilhões de anos, podemos 
considerar que Jesus, o Cristo, é o Verdadeiro e mais importante 
Presente de Natal nesse nosso navegar, como passageiros em uma 
Nave Azul, rumo o Eterno.  

Jesus é o verdadeiro presente de Natal. 

Possamos nós perceber a importância de termos sido 
agraciados por Deus que enviou Jesus como o maior presente de 
todos os tempos. 

Reconhecendo ser Jesus o perfeito presente, vale refletir sobre 
como deveremos ou costumamos nos comportar diante de um 
presente? 

Ficamos felizes, sentimo-nos gratos. Creio que seja assim. 

Como então expressarmos a nossa alegria e gratidão pelo 
presente que recebemos do Pai? 

A nossa forma de demonstrar a alegria pelo verdadeiro presente 
que recebemos do Pai, e demonstrarmos a nossa gratidão, é 
estarmos dispostos a promover uma revisão das prioridades em 
nossas vidas e buscarmos a comemoração do Natal com Jesus em 
nossos corações. 

Nascimento de Jesus em nós 

Pensamos no nascimento de Jesus como algo que só ocorreu 
há aproximadamente dois mil anos. 

Seu nascimento só representa o momento em que o Mestre, o 
Ser Crístico de há muito entre nós, veio ao Planeta para cumprir uma 
missão oferecida pelo Pai. 
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Devemos ter consciência de que o nascimento deste Ser entre 
nós, espiritualmente falando, excede os quatro e meio bilhões de 
anos, tempo aproximado que a ciência calcula ter o planeta Terra 
desde sua formação. 

O Ser Crístico, que tomou o nome de Jesus entre nós, o Mestre 
de todos os tempos, tem nascido, no entanto, a cada momento em 
que um de nós deixa que Ele faça parte de forma plena em sua vida. 

Precisamos refletir a respeito disso e tentar verificar se já 
deixamos que Ele nasça em nossos corações. Quem sabe até buscar 
identificar o momento em que Ele passou a realmente fazer parte de 
nossas vidas e valorizá-lo como marco nesse caminho espiritual. 

Comemorar o Natal com Jesus em nossos corações é tentar 
compreender o que Deus espera de nós e encontrar o melhor caminho 
para corresponder à Sua expectativa com relação às nossas vidas. O 
que seria corresponder a essa expectativa? Lembrar que fomos 
criados para sermos felizes.  

Ser feliz é acolher as Leis de Divinas, inscritas em nossa 
Consciência. 

Quando nos sentirmos infelizes em algum momento, poderemos 
inferir que, de alguma forma, infringimos alguma dessas Leis. 

A felicidade advém do cumprimento dessas Leis quando, então, 
teremos a graça de vivenciar a felicidade em nós. 

Simbolicamente recebamos mais uma vez o verdadeiro 
presente, Jesus, neste Natal e demonstremos a nossa gratidão 
promovendo a nossa transformação espiritual. Lembremo-nos sempre: 
Jesus é o presente de Natal mais perfeito e verdadeiro que nós 
poderíamos imaginar receber em nossas vidas. 
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Imperfeitos, mas úteis 
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Há várias formas de abordarmos esse tema, considerando a 
diversidade no como tudo na Natureza é útil, como também sermos 
úteis como Espíritos, encarnados ou não, durante nossa jornada 
evolutiva. 

Poderemos começar com um olhar bem amplo tomando como 
referência a própria formação do Planeta e as manifestações de vida 
existentes, mesmo desde antes do surgimento do Ser Humano no 
nosso orbe. 

Encontramos em o Livro dos Espíritos (1): 

“Nada é inútil em a Natureza; tudo tem um fim, uma destinação. 

Em lugar algum há o vazio; tudo é habitado, há vida em toda 
parte. 

Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram 
antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos 
períodos de transição que as camadas geológicas atestam, 
antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, 
naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos 
se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres 
isentos das nossas necessidades, das nossas sensações 
físicas, lá encontravam refúgio.” 

As moradas da Casa do Pai são instituições educativas para o 
nosso processo evolutivo. Transitamos pelos mundos de acordo com 
as nossas necessidades e condicionamentos, visando sempre a 
escalada para purificação dos Espíritos que somos. 

Nada é obra do acaso. Tudo tem sua razão de ser. Há 
interligação em tudo o que existe na Natureza, desde o minúsculo ser 
vivo, ou até mesmo qualquer substância inorgânica. 

Geramos vida e somos vidas geradas por outrem. 

Criamos substâncias, fazemos conexões, promovemos 
resultados importantes para a manutenção da vida. Como também 
somos resultados de conexões e interação de substâncias. Isto desde 
que passamos a existir, mesmo que ainda sem consciência da própria 
existência. 
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Somos cocriadores todo o tempo, indefinidamente, se 
imaginarmos nosso processo evolutivo ao longo de várias 
encarnações.  

Encontramos em o livro Evolução em Dois Mundos (2): 

“Co-criação em plano menor 

Em análogo alicerce, as Inteligências humanas que ombreiam 
conosco utilizam o mesmo fluído cósmico, em permanente 
circulação no Universo, para a Cocriação em plano menor, 
assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual 
que lhes é própria, formando assim o veículo 
fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as 
civilizações que abrangem no mundo a Humanidade Encarnada 
e a Humanidade Desencarnada.” 

Tendo a convicção de que tudo o que existe na Casa do Pai 
tem origem, utilidade e destinação muito bem definidas, podemos vir a 
afirmar que nada nem ninguém é inútil na Natureza. 

Trazendo o assunto a um patamar mais palatável para nós, 
reflitamos sobre a nossa missão, lembrando Emmanuel (3): 

“Não aguardes aparente grandeza para ser útil. 
Missão quer dizer incumbência.  
E ninguém existe ao acaso.” 

Precisamos uns dos outros, somos interdependentes. Tudo é 
resultado da nossa capacidade, individualmente falando, conjugada à 
daqueles com quem vivemos, ou com quem tenhamos vivido em outra 
época. Acolhemos criação e conhecimento e, com o que conseguimos 
amealhar ao longo da nossa jornada evolutiva – intelectual e moral – 
promovemos transformações à nossa volta. 

Ao tempo em que muitas vezes sentimo-nos autossuficientes, 
deixamos de realizar o que nos seria possível. Cremos não sermos 
capazes de concretizar ações de vulto. Tomamos como referência 
expoentes como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma 
Gandhi, Chico Xavier e tantos outros. Pensamos que sermos úteis 
exigiria de nós ações semelhantes às deles. 

Todos temos missão a cumprir. Faz parte do caminho que 
trazemos traçado para a jornada terrena.  
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Muitos dizem que não realizam algo por não terem ciência do 
que lhes compete fazer. Além do ignorar, há desatenção e falta de 
responsabilidade com compromissos assumidos desde antes.  

Todos somos convocados ao trabalho com Jesus. O como 
poderá variar, mas a essência do apelo está sempre presente. A 
chamada ao trabalho com o Mestre poderá surgir de forma sutil, até 
mesmo inesperada. A maioria de nós, no entanto, resiste ao chamado 
amoroso e compassivo do Cristo. 

Falta-nos a consciência de que temos um dever a cumprir e 
responder a Jesus, como Paulo fez no caminho de Damasco: “Senhor, 
que queres que eu faça?” 

Importa sejamos mais conscientes do nosso papel em o 
Universo onde estamos sediados. 

Como podemos agir? Como podemos nos perceber úteis? 

Sempre somos cocriadores, mas que tipo de cocriadores? 

A condição de ser útil depende muito da nossa capacidade de 
realização, conceitos, consciência, evolução intelectual e espiritual. 

O que estamos criando com esses nossos valores? 

A experiência que já conseguimos amealhar ao longo de nossas 
existências já nos proporciona capacidade suficiente de realização e 
criação. 

Ainda que não nos vejamos como seres em condição de 
realizações importantes para um plano mais amplo, sempre somos 
úteis sob diversas formas. Somos importantes, independentemente do 
que sejamos capazes. 

Não percebemos o quanto podemos fazer no dia-a-dia. 
Pequenas atitudes que poderiam ter significação importante, como 
consolar alguém em um momento de dor – um abraço, um ombro 
amigo, disposição para ouvir, sem julgamento, tão-somente ouvir. 
Quantas vezes precisamos de alguém com paciência, carinho, 
respeito para ouvir o que precisamos falar a fim de nos 
desconectarmos das amarguras, difíceis de serem suportadas quando 
sozinhos! 
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Quanto mais nos dedicarmos ao aprendizado e à sua prática 
em nossa escalada evolutiva, mais úteis seremos a nós mesmos, 
àqueles que comungam conosco nosso momento na eternidade, à 
Natureza e ao próprio Planeta que nos serve de morada, entre tantas 
moradas na Casa do Pai. 

Em o livro Nosso Lar (4), há uma passagem em que Narcisa (5) 
diz: 

“Como vê, nada existe de inútil na Casa de Nosso Pai. Em toda 
parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine; e onde 
aparece a dificuldade, surge a Providência.” 

Ela diz isso depois de encontrarem, na Natureza, fluidos que 
auxiliariam no atendimento que estava a ocorrer em outro personagem 
do Nosso Lar – Ernesto. 

Refere-se não só às substâncias que foram obtidas a partir de 
mangueiras e eucaliptos, e utilizadas no atendimento que ocorrera, 
mas também aos seres da Natureza que a auxiliaram a encontrar as 
árvores de onde poderiam extrair o material para que fosse 
manipulado e aplicado no enfermo. 

Mesmo antes desse fato, foi possível observar a importância da 
fé e da vontade verdadeira em ajudar. André Luiz, ao tentar auxiliar 
Ernesto, sentiu que precisava de auxílio e mentalmente procurou fazer 
contato com Narcisa e esta, prontamente, veio atender ao chamado, 
ciente da importância da ocasião e a possibilidade de socorrer o 
amigo naquele atendimento. 

É assim que ocorre. Quando estamos verdadeiramente 
empenhados em realizar algo com dedicação fraterna, o auxílio 
espiritual prontamente se faz presente. Bem como o ensinamento 
necessário para nosso aprendizado e exercício do amor. 

Esse processo do aprender e trabalhar poderá proporcionar 
momentos de dor e de dificuldades, faz parte da jornada objetivando o 
progresso. No entanto, será instrumento para a nossa transformação 
moral e espiritual, nossa reforma interior. Seremos espíritos mais 
íntegros e de excelência. 

(1) Livro dos Espíritos – 2ª. Parte – Capítulo VI, Questão 236 “e” 
(2) Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Francisco Cândido Xavier 

e Waldo Vieira 
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(3) Livro da Esperança, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier 
(4) Nosso Lar, Capítulo 50 – Cidadão de Nosso Lar –, André Luiz, 

Francisco Cândido Xavier 

(5) Enfermeira da colônia Nosso Lar, trabalha prestando assistência 
espiritual aos recém-chegados 
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As crianças e o 
Reino de Deus 
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Reino de Deus 

“... Eis que o Reino de Deus está entre vós.” (Lc. 17:21) 

Em o Evangelho Segundo o Espiritismo encontramos: “Deixai 
venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os 
fracos.” 

Em o texto Meninos espirituais (1), Emmanuel nos diz que há 
companheiros de jornada “cujo organismo espiritual ainda não tolera 
senão o leite simples dos primeiros conhecimentos.” 

Transitando pelo Mundo de Expiações e Provas, todos nós 
somos ainda crianças. Ainda falhamos em várias etapas da vida. 
Somos frágeis, referindo-nos a nós mesmos, não como nos 
apresentamos fisicamente, e sim com relação a nossa condição moral 
e espiritual. 

Diz-nos Rigonatti em o Evangelho dos Humildes: 

“Jesus abençoa os meninos 

13 Então lhe foram apresentados vários meninos, para lhes 
impor as mãos, e fazer oração por eles. E os discípulos os 
repeliam com palavras ásperas. 

14 Mas Jesus lhes disse: “Deixai os meninos, e não embaraceis 
que eles venham a mim; porque destes tais é o reino dos céus. 

15 E depois que lhes impôs as mãos, partiu dali. 

Destes tais é o reino dos céus, significa que somente os que 
alcançaram a pureza e a inocência das crianças, estão em 
estado de merecerem a felicidade, que se origina sempre de 
uma consciência sem mácula. 

Estas palavras de Jesus também são uma ordem, para que as 
crianças sejam instruídas em seu Evangelho, desde 
pequeninas. Embaraçar as crianças e mesmo repeli-las para 
que não se acerquem de Jesus, simboliza a indiferença dos 
pais em não cuidarem da educação evangélica de seus 
filhinhos. Proceder assim é um erro de lamentáveis 
consequências espirituais; porque os pais se esquecem de 
indicar aos filhos o caminho que facilmente os conduziria a 
Deus.” 
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Um dos ensinamentos que Jesus nos proporciona, nesta 
passagem com as crianças, é o de nos alertar para o fato de 
devermos ter a consciência da nossa responsabilidade com a 
educação dos nossos filhos. Estão aos nossos cuidados no plano 
físico e precisamos refletir sobre como estamos nos conduzindo na 
condição de pais ou responsáveis. 

Eles são como presentes do Pai para que venhamos a conduzi-
los na jornada evolutiva. São compromissos assumidos muito antes de 
tê-los conosco no plano material. Há toda uma preparação que pode 
perdurar por anos ou até mesmo décadas.  

Sabemos que passam por múltiplas experiências, seja em plano 
físico, seja em plano sutil. Aquele ser que ora se desenvolve é um 
Espírito que transitou por culturas e povos em diferentes momentos e 
circunstâncias. Traz em si um grande cabedal de conhecimentos, 
sejam empíricos ou científicos; desenvolveu emoções positivas ou 
não. Suas experiências podem ter sido traumáticas, o que poderá 
resultar em atitudes agressivas, trazendo dificuldades para seu novo 
momento de vida, que nem sempre ocorrerá com companheiros de 
jornada com quem se identifica de forma agradável. 

Há um leque de opções para esse conviver, mais amplo do que 
possamos imaginar. 

Algumas perguntas podem ocorrer-nos, como: 

- Já conheço esse ser? Qual a relação que ele tem comigo ou 
eu com ele? 

- Quais compromissos assumimos na programação desse 
encontro? 

- Será uma convivência por expiação, por prova ou por 
reparação? Ou um reencontro para que juntos possamos 
realizar algo de importante? 

- Terei condições de vencer os desafios que se apresentarão à 
minha frente? 

Essas reflexões são válidas, pois demonstram uma 
preocupação em buscar acertos. 

Diz-nos a Doutrina Espírita que, dependendo do grau de 
conhecimento e de preparo moral, poderemos ser parte na 
programação da nossa próxima existência física. Requer estarmos 
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identificados com as necessidades que temos de acertos com os 
companheiros da nova jornada em corpo físico; o que precisamos e 
pretendemos aprender com eles; estarmos preparados para eventuais 
embates decorrentes de divergências de quaisquer espécies. 

No caso de não termos preparo moral e emocional adequado, 
poderemos ser levados a ter experiências que o Plano Espiritual 
identifique como a melhor oportunidade a nos proporcionar o 
aprendizado requerido, os acertos mais necessários e possíveis. 

O que é mais importante nessa busca pelo entendimento do 
que ocorre é ter a certeza de tudo estar em conformidade com 
programação para o nosso melhor caminhar – a evolução espiritual. 

Dizem-nos os Espíritos respondendo à questão 379 em o Livro 
dos Espíritos: 

A infância 

379. É tão desenvolvido, quanto o de um adulto, o Espírito que 
anima o corpo de uma criança? 

“Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição 
dos órgãos infantis o impede de se manifestar.” (...) 

Diz o Evangelho Segundo o Espiritismo sobre o como se 
manifesta o Espírito que se apresenta fisicamente na infância (2):  

“Pois que o Espírito da criança já vive, por que não se mostra, 
desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de 
Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente 
a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce 
da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu 
filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe 
cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo 
devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, 
sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto 
e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado.” 

Há maneiras diferentes de se olhar para esse fato de a criança 
ser frágil tão somente por ainda estar em um corpo que requer 
cuidados. O Espírito que conduz seu corpo material pode ter mais 
experiências do que os adultos com quem vivenciará a jornada 
terrena. 
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No entanto, a possibilidade de esta criança ter mais 
experiências do que o adulto que a acolhe não implica, 
necessariamente, em ela ser mais evoluída moral e espiritualmente. 
Poderá tão somente ser mais capacitada intelectualmente, mas estar 
comprometida por desvios de comportamento em outras vidas e vir a 
experienciar essa nova jornada a fim de aprender sobre as leis morais 
e relacionamento familiar e social mais equilibrado. Enfim, aprender 
mais sobre as Leis de Deus. 

O aprendizado do Espírito na infância terrena tem dois aspectos 
a mencionar: a educação e a instrução. 

A educação compete, desde o início, ao instituto da família. Ali 
se instala a pedra fundamental na formação do ser. Depois, dar-se-á a 
continuidade na escola  ̶ contribuição intelectual e experiências 
sociais. O aprender a se relacionar com outras pessoas fora do círculo 
familiar e exercitar a fraternidade, o desapego, a colaboração, o 
desprendimento, a compreensão, a compaixão, por exemplo. 

A dinâmica do aprendizado tem como objetivo o intercâmbio do 
conhecimento. Tem-se que levar em conta o conteúdo a ser oferecido, 
os métodos e a finalidade a que se propõe, quando se restringe à 
instrução. 

Os métodos a serem utilizados no processo educativo deverão 
ser adequados às condições mentais e emocionais do aprendiz. Não 
deverá ser um simples impor do material didático, como também não 
ser um processo repetitivo. O educador deverá motivar o aprendiz às 
próprias descobertas, permitindo que ele desenvolva seus métodos de 
apreensão do conteúdo oferecido. 

A educação não deve estar restrita a desenvolver a capacidade 
intelectiva. É, principalmente, manter-se de forma dinâmica na troca 
de experiências, tendo em vista as necessidades do conviver em 
sociedade e a autorrealização. 

A criança, ao começar a redescobrir o mundo e a re-identificar-
se com o que a cerca, costuma repetir atitudes que lhe são familiares, 
que lhe tenham proporcionado prazer ou tenham provocado a sua 
queda em vidas anteriores. 

As tendências que demonstram, aptidões e percepções são 
expressões de sua memória que se apresentam de forma 
inconsciente. 



148 
 

O Espiritismo traz grande contribuição para os pais que 
acolhem e compreendem os princípios doutrinários. 

Aquele que estuda e tenta compreender os fundamentos das 
vidas sucessivas terá mais facilidade para perceber as nuances, por 
mais sutis que sejam, do comportamento daquele Espírito que se 
encontra na infância do processo reencarnatório. 

Compreendendo que ali se encontra um Ser em processo de 
aprendizado e que traz experiências que lhe possam proporcionar até 
mesmo sofrimento interior, sem que ainda venha a ter delas 
consciência, poderá encontrar uma forma de melhor abordar questões 
que porventura venham a ocorrer e, portanto, proporcionar 
oportunidades mais efetivas de ajustes e acertos que promoverão a 
evolução daquele ser em menor espaço de tempo. 

Importante voltar a registrar que grande é a responsabilidade 
daqueles que acolhem uma criança em seu lar ou ao seu convívio 
social. 

Diz-nos Joanna de Ângelis (3): 

“O lar constrói o homem. A escola constrói o cidadão”. Diz 
ainda: “A educação encontra no Espiritismo respostas 
precisas para melhor compreensão do educando e maior 
eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, 
oferecendo os instrumentos do conhecimento e da 
serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do 
sublime caminho redentor, pelos quais os tornam homens 
voltados para Deus, o bem e o próximo.” 

 (1) Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por Chico Xavier 

(2) Capitulo VIII, item 4, de o Evangelho Segundo o Espiritismo 

(3) Estudos espíritas, Joanna d Ângelis, por Divaldo franco 
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Reino de Deus e o trabalho 
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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. 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. 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 da essência dos ensinamentos. 

Precisamos refletir sobre o que representa ser trabalhador do 
Senhor. 

O significado da palavra trabalhador: aquele que realiza uma 
obra, que transforma. Podemos dizer: aquele que realiza uma ação 
útil. 

Questão 675 do Livro dos Espíritos: 

“Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? 

Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação 
útil é trabalho.” 

Será que temos sido trabalhadores 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. Conduzirmo-nos 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 de valores 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 do trabalho daqueles da primeira hora ter sido 
desperdiçado em alguns momentos, por isso precisaram trabalhar 
mais para merecerem o mesmo salário dos outros. 

Trago uma reflexão que entendo estar no próprio 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 – menor será o período dedicado ao 
trabalho na “vinha”. Outros campos de trabalho ser-nos-ão oferecidos. 
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Também podemos acrescentar, a esta reflexão, que todos nós 
já estivemos trabalhando por algumas encarnações. Certamente já 
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 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.” 

(...) “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. 
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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 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) 

Jesus ainda acrescenta:  

“Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros 
derradeiros; porque muitos são chamados, mas poucos 
escolhidos.” (Mt 20:16) 

Todos nós, sem exceção, somos chamados ao aprendizado. 

Tenho por certo que Jesus, ao dizer que muitos são chamados, 
mas poucos os escolhidos, estaria a dizer que todos nós, sem 
exceção, somos chamados ao aprendizado e, por isso: Todos somos 
chamados e poucos se permitem ser escolhidos. 

Deus, em Sua infinita misericórdia, não faz distinção entre Seus 
filhos. Seu amor por nós envolve-nos a todos independente de raça, 
credo ou cor. Ele espera por nós por toda a eternidade, e espera de 
nós o aprendizado e a evolução – todos somos chamados. 
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Hegemonia de Jesus  

 



155 
 

Quem é esse Ser de luz e de amor a quem damos tanta 
importância e que nos fala diretamente ao coração? 

Diz-nos Emmanuel, em A Caminho da Luz: “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 Evangelho de João contempla, no capítulo 1: 

1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. 

2 Ele estava no princípio com Deus. 
3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que 

foi feito se fez. 
4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 
5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a 

compreenderam. 
9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que 

vem ao mundo. 
10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não 

o conheceu. 

Diz-nos o Livro dos Espíritos: 

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

“Jesus.” 
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Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a 
Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais 
perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da 
lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm 
aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava.” 

Diante dessas afirmativas podemos concluir, sem qualquer 
dúvida, o quão importante é o Ser Jesus, o Cristo, na vida de todos 
nós. 

Ele se dedica desde há mais de 4,6 bilhões de anos para que 
tenhamos a oportunidade de aqui estar para aprender e evoluir. Início 
ao processo de ascensão em direção ao Pai, que nos acolherá em 
Seu regaço quando atingirmos a perfeição necessária para tanto. 

Certamente é a maior prova do seu amor por todos nós. Um Ser 
de sua magnitude espiritual cumprindo uma missão de dedicação 
plena, cuja meta é ensinar-nos, promover a nossa evolução espiritual 
e tornar possível o nosso encontro com Deus em um Mundo Celestial. 

Diz-nos também João, no capítulo 6 de seu Evangelho: 

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

39 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. (...) 

40 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. 

44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o 
trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. 

45 Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. 
Portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a 
mim. 

Como podemos interpretar essa passagem? O que poderia 
significar a expressão: “E serão todos ensinados por Deus.”? (1) 
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Nossas vidas com Cristo. 

O aprender com Deus é vir a conhecer os fundamentos das Leis 
Universais, os ensinamentos trazidos por Seu enviado  ̶ Jesus, o 
Cristo  ̶  e aplicá-los em nossas vidas. 

Inserimos aqui o conceito de Fé. 

A palavra Fé, que tem sua origem do Hebraico “emuná”, traz em 
si vários significados como: veracidade, sinceridade, honradez, 
retidão, fidelidade, lealdade, seguridade, crédito, firmeza e verdade. 
Conhecendo o sentido que essa palavra insere podemos compreender 
bem as palavras de Paulo em sua carta aos Hebreus: “sem fé é 
impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que ele existe”. (Hebreus 11:6). 

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.” 

Percebemos, por essas afirmativas, que para termos fé 
verdadeira se faz necessário que tenhamos conhecimento, pois só 
assim teremos condições de demonstrar nossa confiança na forma 
como Kardec nos apresenta. 

O conhecimento se dá com a busca pelo aprendizado. No que 
diz respeito ao Evangelho do Cristo, é buscar entendimento sobre os 
ensinamentos trazidos pelo enviado do Criador, com a missão de nos 
esclarecer sobre as verdades maiores – “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) 

Precisamos aprender com Jesus, o Cristo. Sermos ensinados 
por Deus. Palavras de Jesus: “Porque eu desci do céu, não para fazer 
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.” (João 6:38) 

 No entanto, não basta conhecer o Evangelho, é preciso 
aprender a essência dos seus ensinamentos. Mais ainda, não só 
deter profundo conhecimento das passagens inseridas no Evangelho, 
é determinante 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. 
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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 
nos nossos afazeres do dia-a-dia, ficamos invigiliantes 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?” (5) 

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

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

Esse 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. 

Poderemos então afirmar que conseguimos ser ensinados por 
Deus e estamos com Jesus, o Cristo. 

Com relação ao contido no Evangelho de João: “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.” (João 6:39), 
como podemos interpretar? 
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Sabemos que são esses os níveis de evolução dos mundos 
habitados: Mundo Primitivo; Mundo de Expiação e Provas; Mundo 
de Regeneração; Mundos Ditosos; e Mundos Celestes ou Divinos. 

A interpretação que podemos inferir dos ensinamentos 
doutrinários, com relação ao referido por João: “mas que eu o 
ressuscite no último dia.” (João 6:39), é o de quando estaremos 
prontos para o encontro com Deus no Mundo Celeste, ou Divino. É 
quando teremos aprendido e exercido os ensinamentos oferecidos 
por Deus, através do Cristo. Estaremos plenos para esse encontro. 

Nós queremos ser felizes, mas acreditando que a felicidade está 
nas coisas materiais. Precisamos nos conscientizar de que a 
felicidade verdadeira está na espiritualização de nossa Alma, através 
do aprendizado constante e do exercício desse aprendizado. 

Nós almejamos a libertação dos males, das dificuldades, do 
sofrimento. Lembremo-nos do que Jesus nos disse, como escrito em 
João: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” (João 
8:32). Conhecer a verdade é deixar-se ensinar por Deus, através de 
Jesus, o Cristo. 

Sugestão de leitura complementar, nesta obra: 

Capítulo Testamento de Jesus – Seu legado 

(1) Capítulo A busca, em o Jesus e o Evangelho, segundo a 
psicologia profunda, Joanna de Ângelis, por Divaldo Franco 

(2) Capítulo Meninos Espirituais, do livro Caminho, verdade e vida, 
Emmanuel, por Chico Xavier. 

(3) Livro dos Espíritos, Questão 625 

(4) Livro dos Espíritos, Questão 626 

(5) Capítulo Entre Deus e o próximo, do livro Alma e Coração, 
Emmanuel, por Chico Xavier 
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Conquista e trabalho  
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Pretendemos entender, nesse tema, a percepção de um novo 
olhar sobre o Cristo em nossas vidas. 

“O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e 
bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais, na ordem 
coletiva. De vinte séculos a esta parte, todavia, abençoada luz 
resplandece na Terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos 
a escalar os cimos da Espiritualidade superior. Nem todos a 
percebem, ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se 
felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, 
indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo.” (1) 

Por certo, Emmanuel faz referência ao tempo a partir do qual 
temos tido contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, nosso 
mentor e guia (Questão 625 em o Livro dos Espíritos). Ensinamentos 
estes relatados pelos evangelistas (Mateus, Marcos, Lucas e João), 
bem como em os Atos dos Apóstolos e cartas de Paulo às igrejas 
fundadas e visitadas por ele ao longo de suas viagens como Apóstolo 
do Mestre. 

No entanto, importante lembrar que o Ser Crístico, que assumiu 
a personalidade Jesus enquanto conosco há aproximadamente dois 
mil anos, tem importante participação em nossas vidas desde muito 
antes, quando tomou para si, sob orientação do Criador, a formação, 
juntamente com outros seres angélicos (2), e condução do Planeta em 
que vivemos. 

O contato com os ensinamentos de Jesus, o Cristo, proporciona 
a cada um de nós uma percepção diferenciada de como devemos 
conduzir nossas vidas. 

Ainda que, de início, não tenhamos uma identificação mais 
estreita com seus preceitos, na medida em que venhamos perceber a 
importância de cada um deles em nossas vidas, e no processo 
evolutivo com o qual devemos nos comprometer, passamos a tomar 
caminhos diferentes para condução de nossas vidas, tanto sob o 
ponto vista intelectual, como também moral, ético e espiritual. 

Esse comprometimento não deve se restringir a grandes 
propostas. Está intimamente ligado a pequenas ações do dia-a-dia, 
por vezes quase imperceptíveis para nós. Costumamos tomar como 
referência ações de vulto e não percebemos o que ocorre nos 
acontecimentos mais triviais de nossas vidas. 
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Lembra-nos Emmanuel (1): 

“Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos 
deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a 
correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações 
inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda 
diária. 

Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. 

Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando 
coragem, alegria e estímulo, em derredor de ti? 

Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram 
infrutíferas? 

Aproveitas, com êxito, o material que outrem desprezou por 
imprestável? 

Aguardas, com paciência, onde outros desesperaram? 

Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o 
descrente congelou o espírito de ação? 

Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e 
participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade 
e sem alarde? 

Que dás de ti mesmo no ministério da caridade?” 

Atitudes como estas promovem profundas diferenças não só em 
nós, como também nas pessoas com as quais mantemos contato 
usualmente. Somos referência no nosso caminhar muito mais do que 
possamos imaginar. Seja na família, principalmente com nossos 
descendentes mais diretos – filhos, netos, por exemplo -, seja em 
grupos sociais de que fazemos parte – escola, amigos, colegas de 
trabalho etc. 

Uma reflexão sobre o quanto é importante termos consciência 
da importância de nos observarmos como referência.  Ver poema 
Aprender, transformar-se e amar.(2) 

Um outro aspecto de que devemos tomar como referência é o 
como lidamos com o que adquirimos ou já tenhamos adquirido em 
outras vivências - conhecimento, talentos, habilidades, experiências... 

Qual a utilização que fazemos desse patrimônio? 
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Super cultura – reflexões 

Ao tempo que a capacidade intelectiva nos leva a grandes 
descobertas, facilidades na comunicação e na transferências de dados 
e informações... outros, com a mesma capacidade, desenvolvem 
formas de contaminar as informações, destruir dados, impedir 
concretizações de descobertas e outras coisas. 
É uma dinâmica de construir e destruir contínuo que temos visto se 
intensificar nos últimos tempos. 

Na realidade, o Homem de há muito tem se apresentado como 
instrumento tanto de construção como de destruição. Depende 
essencialmente da índole que lhe toma a rédea da vida. Do Espírito 
que habita em seu corpo, de seu nível evolutivo e tendências. 

A luz interior que despertamos no caminho, na medida em que 
desenvolvemos novas tendências, está intimamente ligada à conexão 
que venhamos a fazer cotidianamente com o Reino de Deus em nós. 

Fazermos conexão com a nossa essência divina. O despertar, 
em nós, as virtudes que já fazem parte do nosso Ser eterno. As 
virtudes são decorrentes do exercício das Leis Divinas, inscritas em 
nossas Consciências. 

 

Autotransformação (3) 

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. 
Identificarmos, em nossas atitudes, 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 conduzir a um bom caminho, à luz do 
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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. 

 

(1) Além dos outros, no livro Fonte Viva, Emmanuel, por Chico Xavier 

(2) Cap. Bons Espíritos, neste livro. 

(3) Reflexões da Alma II, Elda Evelina, Bookess Editora 
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Cartas Vivas 
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Emmanuel nos traz uma reflexão muito importante a respeito do 
tema. Esta tem como referência uma passagem de Paulo de Tarso em 
sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3: 

“A excelência do ministério da nova aliança 

Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós 
mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de 
recomendação para vós outros, ou de vós? 

Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações conhecida 
e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta 
de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com 
tinta, mas pelo Espírito do Deus Vivo, não em tábuas de pedra, 
mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.” (II Coríntios 3:1 
a 3) 

Diz-nos Emmanuel: 

“É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um 
compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. 

As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem 
no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de 
sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em 
documentos envelhecidos. 

Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. 

O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos 
homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. 
Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos 
e não foram grafados por ele mesmo.” (1) 

Acrescenta: 

“Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza 
eterna de sua Mensagem. As letras e raciocínios, propriamente 
humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a 
controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos 
nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se 
lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à 
Humanidade.” (1) 
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Nessa passagem, o mentor de Chico Xavier refere-se aos 
ensinamentos transmitidos por Jesus, o Cristo, por ocasião de sua 
passagem entre nós há aproximadamente vinte séculos. 

Os apóstolos foram agraciados pelo Mestre com ensinamentos 
oferecidos tanto de forma verbal, como também pelo exemplo que 
transmitiu na vivência com cada um deles. Esta terá sido a forma mais 
intensa e importante no compartilhamento da mensagem que deveria 
ser guardada nos corações e oportunamente distribuída da maneira 
que melhor aprouvesse a cada um de seus sucessores na divulgação 
do Evangelho. 

Temos como referência dessa missão os Evangelhos – Mateus, 
Marcos, Lucas e João –, o livro Atos dos Apóstolos, bem como as 
cartas de Paulo de Tarso às Igrejas por ele visitadas ao longo de suas 
viagens, para divulgação dos ensinamentos de Jesus. 

Só mesmo um Ser tão especial é capaz de gravar sua 
mensagem de forma vívida no coração e na mente daqueles com 
quem conviveu e para toda a humanidade. 

Importante registrarmos que o Ser Crístico, que esteve entre 
nós na personalidade assumida como Jesus, está presente no Planeta 
em que vivemos desde muito antes, como está registrado no capítulo 
A Gênese Planetária(2). Ele é o responsável pela formação do orbe 
terrestre. Este, de acordo com a ciência, tem sua formação estimada 
em 4,6 bilhões de anos. Como também consta do Evangelho de João 
1:1 a 5, 9 e 10. 

Diz-nos Jesus (Mc 16:15): 

“Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura.” 

No momento em que Jesus instruiu os discípulos para essa 
missão, estava também instruindo a todos nós. Somos coparticipantes 
desse processo, como agentes cocriadores e propagadores da Boa 
Nova. Mensagens vivas em todo lugar e a todo o tempo. 

Para sermos agentes cocriadores e propagadores da Boa Nova, 
teremos de acolher os ensinamentos maiores em nossos corações 
tornando-os explícitos em nós através de nossas palavras, 
pensamentos e ações. Sendo exemplos vívidos do Evangelho, como 
aguarda-nos Jesus, o Cristo. 
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Ele nos convida a todo o tempo a essa tarefa. No entanto, 
precisamos estar disponíveis para “ouvir” o que tem a nos dizer. 

O Evangelho é nossa Cartilha diária para o aprendizado e 
meditação profunda. 

A Lição da Semente 

Conta-nos Neio Lúcio, em uma das lições no livro Jesus no Lar, 
que Jesus em uma reunião com seus discípulos discorre sobre a 
dificuldade em se ver vencidas aflições da vida humana. 
Acompanhamos a todo o momento a ocorrência de guerras, injustiças, 
incompreensão, sofrimento. 

Mesmo nos Templos, Lar do Senhor, podemos observar a 
presença do orgulho, da vaidade, ódio, revolta. 

Ainda que desejemos ter o coração puro e limpo, há espinheiros 
e obstáculos outros que impedem que venhamos a alcançar uma 
condição favorável ao nosso desenvolvimento moral. 

Faz uma comparação do Reino de Deus a uma semente de 
trigo. Quando esta é lançada ao solo poderá sofrer o peso da terra e 
dos detritos que venham impedir que se desenvolva de imediato. No 
entanto, se vem a germinar, nada a impede de seguir o seu caminho 
natural. Não obstante o solo em que esteja seja escuro, seu impulso 
natural é buscar a luz. Independe das dificuldades que lhe surjam, 
“haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio 
crescimento e, nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos”.  (3) 

Quando somos tocados pela mensagem do Mestre, ainda que 
as dificuldades se apresentem, a dor venha a ser constante, a injustiça 
e o sofrimento estejam à nossa volta, experimentamos, antes de tudo, 
o impulso em direção à luz do amor, dos ensinamentos maiores, à 
presença do Mestre em nossas vidas. As seduções do mundo não têm 
ressonância em nosso Ser. 

O objetivo primordial é o encontro com o Ser Divino, fonte do 
Amor verdadeiro. 

De forma natural, em nosso caminhar distribuímos esperança e 
produzimos frutos benfazejos. A busca pelo contato com o Pai é 
constante. 

Ainda que estejamos conectados ao solo, há um impulso 
incontrolável em busca de nossa elevação. 
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Em certo momento, Pedro indaga ao Mestre sobre aqueles que 
recebem a mensagem, conhecem os princípios da caridade e não os 
praticam. 

Jesus explica que esses são aquelas sementes que dormem, 
não obstante terem sido lançadas ao solo para germinarem. Têm 
guardados em si os ensinamentos, valiosos predicados do Céu, mas 
ainda inertes por algum tempo. 

No entanto, quando vierem as chuvas, os furacões as revolvem, 
proporcionando novas posições no solo, germinarão. São as 
oportunidades para reformulação de valores, conceitos, renovadoras 
de experiências. 

Sejamos instrumentos amorosos compreendendo e auxiliando. 

Uma reflexão para nosso caminhar(3): 

“Semeadores e semeados 

Lembrando a Parábola do Semeador… 

Todos somos semeadores de sementes dos mais variados 
tipos. 

Podemos estar semeando alegria, fé, coragem, compreensão, 
tolerância, perdão; ou semeando sementes outras: dores, 
tristeza, incompreensão, raiva, rancor, medo.  

Também somos semeados todo o tempo. 

Quanto a sermos semeadores, precisamos estar atentos. Qual 
tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais 
transitamos durante nossas vidas – flores ou ervas daninhas; 
frutos agradáveis ao paladar ou de sabores amargos? 

Quanto a estarmos sendo semeados, qual o tipo de terreno que 
estamos oferecendo às sementes que nos são oferecidas pelos 
caminhos? 

Façamos uma reflexão profunda a respeito e façamos nossas 
escolhas.” (4) 
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Outras reflexões 

A percepção que temos, quanto à nossa relação com Jesus, 
usualmente restringe-se ao período em que Ele vivenciou experiência 
terrena, há aproximadamente dois mil anos. 

As referências que temos com relação a período anterior são 
narrativas de profetas mencionando a vinda do Messias, no Velho 
Testamento. 

Importante lembrar registros no Evangelho de João, capítulo 
primeiro:  

“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 ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez. 

Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.” (Jo 1:1-4) 

Também as referências de Emmanuel, na Introdução ao livro A 
Caminho da Luz. 

Em o texto Cartas do Cristo (1), Emmanuel nos fala:  

“É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um 
compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. (...) 

O Mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos 
homens, gravando-a nos corações dos companheiros sinceros. 
Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos 
e não foram grafados por ele mesmo.” 

Tendo como referência palavras do apóstolo Paulo em sua 
segunda carta aos Coríntios: 

“A excelência do ministério da nova aliança. 

Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós 
mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de 
recomendação para vós outros, ou de vós? 

Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações conhecida 
e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta 
de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com 
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tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, 
mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.” (II Co 3:1 a 3) 

Diante desses registros, tanto do Evangelista João quanto de 
Emmanuel, constatamos a atuação do Cristo desde muito antes de 
assumir a personalidade Jesus há dois mil anos no nosso Orbe 
terreno. 

A ciência disponibiliza várias referências quanto à criação e 
evolução do Planeta Terra permitindo-nos conectar, diante dos 
registros acima relatados, a ações do Ser Crístico nesse processo. 

Ao longo de bilhões de anos – 4,6 como nos coloca a ciência – 
o Ser Crístico, Jesus, por certo deixou-nos inúmeras “Cartas” em 
vários “formatos” promovendo possibilidades para que tivéssemos 
vida no Planeta... “vida em abundância”. Encontramos em João 10:9-
11: 

“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e 
entrará, e sairá, e achará pastagens. (...)  

Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. 

Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas. 

Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das 
minhas sou conhecido. 

Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o 
Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.” 

Há várias formas de interpretarmos a ação do Ser Crístico em 
nossas vidas. Temos relacionado Suas palavras à experiência 
vivenciada durante sua estada terrena entre nós, não obstante no 
próprio Evangelho termos registros que nos levam a identificar Sua 
presença desde muito antes. 

(1) Se buscarmos informações que a ciência oferece atualmente para 
nós, identificaremos, por exemplo, disponibilizações climáticas 
importantes para a nossa sobrevivência na Terra, não obstante 
intempéries de efeitos catastróficos, não fossem recursos de 
defesa que envolvem o orbe. Como também manifestações da 
Natureza que proporcionam suprimentos essenciais e 
indispensáveis à vida, como esta se apresenta. As Cartas do 
Cristo, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, por Chico Xavier 
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(2) A Caminho da Luz, Emmanuel, por Chico Xavier 

(3) A Lição da semente, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Chico Xavier 

(4) Reflexões da Alma III, Elda Evelina, Bokess Editora 
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Necessário nascer de novo 
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Reencarnação 

O conceito de múltiplas vidas do Ser Humano faz parte de 
várias culturas há milênios: egípcios, gregos, hindus, persas, romanos 
e judeus. Há muita semelhança entre os conceitos dessas culturas a 
respeito da Palingenesia (1), principalmente no que se refere a ser um 
recurso no processo de evolução do Ser. Há algumas particularidades 
dos conceitos, dependendo dos níveis de conhecimento de parte 
daqueles povos quanto aos chamados Mistérios sobre a vida. 

Vê-se fortalecida a ideia da multiplicidade das vidas com o 
advento do Espiritismo. 

A reencarnação compartilha, com a possibilidade de 
comunicação com o Plano Espiritual, o ponto de discordância do 
Catolicismo e do Protestantismo com princípios doutrinários do 
Espiritismo, codificado por Kardec. 

Identificamos a reencarnação como uma manifestação da 
misericórdia Divina. A justiça de Deus presente em nossas vidas. É a 
demonstração do grande amor que Ele tem para com todos nós. São 
oportunidades maravilhosas que temos para aprender e crescer 
intelectual e espiritualmente e de nos recuperarmos de eventuais erros 
que tenhamos cometido. 

E assim podemos compreender as diversidades nas suas mais 
variadas expressões. 

A descrição do processo reencarnacionista no Ministério da 
Reencarnação, em “Nosso Lar” (2), é digno de um estudo à parte. 
Também em o livro “Ícaro Redimido” (3), de Gilson Freire, nós 
podemos verificar procedimentos ricos e detalhados, minuciosos e 
complexos no preparar de uma Reencarnação. 

São etapas minuciosamente desenvolvidas tanto pelos 
mentores espirituais, quanto pelos espíritos envolvidos. A 
reencarnação de um Ser não é um procedimento isolado, envolve 
espíritos que também estarão comprometidos com a vida e o processo 
evolutivo dos reencarnantes. 

É um processo muito mais abrangente do que podemos 
imaginar. 

André Luiz, em seus livros, expõe com muita propriedade essas 
etapas e a complexidade do processo. São anos, até mesmo décadas, 
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de trabalho e estudos na tentativa de se fazer de uma vida na carne 
uma oportunidade de sucesso em mais uma etapa no processo de 
evolução, seja espiritual, intelectual ou emocional de um indivíduo. 

Nós somos espíritos em evolução. Começamos como seres 
simples e ignorantes. 

Ao longo de várias existências em corpo físico, e também 
passando por várias experiências sem ele, como espíritos 
desencarnados, nós prosseguimos no aprendizado. 

Todo aprendizado e descobertas são importantes, mas o mais 
significativo nesse processo de evolução é o aprendizado espiritual. 
São os valores morais, éticos; o amor que se expande em nossos 
corações, por todas as pessoas com quem convivemos. 

No início, só conseguimos amar aqueles que estão mais perto 
de nós mas, com o tempo, conseguimos ampliar este amor, 
abrangendo outras pessoas que conhecemos, com quem 
trabalhamos, com quem estudamos, com quem nos encontramos 
todos os dias. Processo que, por certo, visa o caminhar em direção ao 
amor à Família Universal. 

É necessário entender que o aprendizado na escola, adquirido 
nos livros, na conversa entre amigos, em palestras, é muito importante 
e, melhor ainda, se conjugarmos com estes o aprendizado do 
Evangelho de Jesus, o aprendizado espiritual. 

Nosso aprendizado é um processo constante, todos os dias. É 
uma informação que conseguimos ouvindo rádio, vendo televisão, 
lendo um jornal, assistindo a palestras. Seja onde ou por que meio for, 
sempre estamos aprendendo algo. Devemos, no entanto, nos 
preocupar com o que estamos aprendendo, pois recebemos 
informações de vários tipos e de um elenco amplo de pessoas. 
Precisamos escolher o aprendizado que irá ser útil para nós e para a 
melhora da qualidade de vida que temos. 

É a soma desses aprendizados, sejam intelectuais, sejam 
espirituais, que será a nossa herança dessa vida, ou melhor, dessa 
encarnação que recebemos como presente de Deus. 

Quando deixamos este corpo físico (o que a maioria das 
pessoas chama de morte) passamos para outro estágio desse 
aprendizado, estaremos sem o corpo que conhecemos, mas 
levaremos conosco todo o aprendizado que conseguimos amealhar. 
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Nesse novo estágio, também teremos oportunidades para 
aprender muitas coisas, seja sob o aspecto intelectual, seja sob o 
aspecto espiritual e moral. 

Quando recebemos a oportunidade de voltar a um corpo físico, 
teremos avançado no nosso aprendizado e, no novo corpo, 
poderemos testar o conhecimento adquirido, como também 
aprendermos mais e, assim, ampliar nosso horizonte cultural e 
espiritual. 

Evoluir é aprender mais e mais e saber aplicar o que 
aprendemos para a evolução da nossa qualidade de vida e daqueles 
com quem convivemos. 

É uma oportunidade valiosa que temos para exercitar tudo 
aquilo que aprendemos pelas várias experiências que já tivemos, 
como também de ter novas experiências com novos aprendizados. 

A Reencarnação é uma prova do amor e da misericórdia de 
Deus. Encarnando e reencarnando conquistamos a nossa evolução 
espiritual e, assim, paulatinamente, progredimos e seguimos em 
direção à clareza que nos permitirá ter a percepção plena de que o 
Reino de Deus já encontra-se em nós. 

Jesus afirmou, como está registrado em Lucas 17:21: “O Reino 
de Deus está dentro de vós.” 

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

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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Possamos nós nascer de novo, todos os dias, em espírito. 
Deixar os conceitos velhos de lado e adquirir novos valores, deixando 
surgir o Ser novo e melhor que existe em cada um de nós. 

(1) Palingenesia, é formada de duas palavras gregas - Palin, de novo; 
gênesis, nascimento. Em termos gerais, seria nascer de novo, ou 
renascer. Poderá ser estendido o sentido para reencarnação. 

(2) Nosso Lar, livro de André Luiz, psicografia de Francisco Xavier, em 
que o autor narra sua experiência no Plano Espiritual. Primeiro livro da 
Coleção A Vida no Mundo Espiritual 

(3) Ícaro Redimido, Psicografia de Gilson Freire. Descreve o resgate e 
a recuperação do espírito Santos Dumont após o seu suicídio em 
1932, segundo o relato de uma entidade cujo pseudônimo é 
Adamastor. Embora a obra estenda-se em particularidades da vida 
pós-morte do grande inventor, aborda essencialmente a depressão e o 
suicídio, sob a ótica da doutrina espírita. 
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Renovemos nossa mente 
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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 à daqueles que estão à nossa 
volta? 

Vamos refletir sobre esta situação descrita. 
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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? 

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) 
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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. 

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? 
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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 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. 
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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 permitirmos 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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Ensinamentos sublimes de 
Jesus 
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Após o contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, seja 
através de leituras dos Evangelhos, seja por estudos e palestras, 
passamos a ter consciência, ainda que se forma periférica/superficial, 
da importância da sua presença em nossas vidas. 

Há várias formas de vermos este Ser, seja pela multiplicidade 
de percepções, sob denominações religiosas e filosóficas, seja pela 
nossa própria capacidade de entendimento decorrente do nível 
espiritual e intelectual em que estejamos situados. 

À medida que nos introduzimos mais e mais nos aspectos 
vivenciais do Mestre, não só no trajeto que procedeu fisicamente 
durante sua jornada no Planeta, de forma mais profunda percebemos, 
Espíritos que somos, a complexidade de Sua obra, tanto no Plano 
Material, quanto no Plano Espiritual. 

Falar sobre a sublimidade dos ensinamentos deste Ser é de 
grande responsabilidade, principalmente tendo a consciência do 
quanto ainda estamos longe de alcançar a essência e completude de 
Sua obra através dos tempos. 

Não obstante estejamos aparentemente limitando o presente 
estudo ao Ser Jesus, personalidade assumida por este Espírito para 
cumprir uma missão propalada durante milênios, antes mesmo do 
exercício no corpo físico, não há como deixar de trazer reflexões sobre 
Ele – Ser Crístico 

Desde há milênios temos recebido inúmeros ensinamentos e 
alertas do Cristo, Jesus como o conhecemos por sua jornada na 
Terra. 

Podemos ter esta referência tendo como base a afirmativa de 
João em o capítulo primeiro do seu Evangelho, bem como a narrativa 
de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em seu capítulo A Gênese 
Planetária. 

Jesus, o Cristo, tem oferecido ensinamentos sublimes a todo o 
tempo e nós insistimos em não os compreender, menos ainda em 
praticá-los em nossas vidas. 

Deus, em Sua misericórdia infinita, tem enviado emissários para 
esclarecer sobre os caminhos e o caminhar em nossas jornadas 
terrenas. Jesus, seu emissário maior, não só acolheu para si a missão 
de coordenar a formação do orbe terrestre, como também de intuir 
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profundos ensinamentos a profetas, filósofos, dirigentes de inúmeras 
congregações religiosas. 

O Ser Humano, no entanto, ainda com dificuldades para acolher 
fundamentos tão importantes, abriu caminhos pela diversidade de 
entendimentos do que deveria, por certo, ser um só caminho em 
direção a uma realidade luminosa de amor e plenitude espiritual. 

Alerta-nos Emmanuel no texto Fraternidade (livro Fonte Viva, 
capítulo 15): 

“Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através 
das atitudes exteriores. 

Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da 
justiça que sustenta a ordem, do progresso material que 
enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo; 
no entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, 
pode perder-se nas sombras.” 

Ainda estamos longe dessa meta, mas os preceitos estão à 
disposição, como: 

“Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? 

Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento! 

Esse é o maior e o primeiro mandamento. 

O segundo é semelhante a esse: 

Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 

Toda a Lei e os profetas dependem desses dois 
mandamentos.”. Mt 22:34-40 

Ao final da Ceia de Páscoa com seus discípulos, Jesus trouxe o 
mandamento em uma nova forma, com relação ao amarmos o nosso 
próximo. Não mais o “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”. 

Concita-nos a: 

“Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 
outros, assim como Eu vos amei; que dessa mesma 
maneira tenhais amor uns para com os outros.” Jo.13:34 
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Uma maneira mais profunda de buscarmos o amor dentro de 
nós. O amar a si mesmo para oferecer o amor ao próximo já se nos 
mostra difícil, na condição evolutiva em que nos encontramos. Buscar 
o Amar como Jesus nos ama, requer muito mais atenção ao que o 
Mestre espera de cada um de nós. 

Há uma interpretação adicional que diz respeito ao novo 
ensinamento que Jesus nos teria oferecido – o perdoar nossos 
inimigos. Ele nos conclama a um novo tipo de amar, em Mt 5:43-45:  

“Ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu 
inimigo’. 

Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que 
vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos 
céus, pois que Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama 
chuva sobre justos e injustos.” 

Sobre a sublimidade de Jesus, lembremo-nos do quanto Ele se 
apresenta como nosso sustentáculo, em várias circunstâncias 

“Eu sou a fonte da água viva ...” Jo 7:37 e 38 

“Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o 
que crê em mim jamais terá sede.” Jo 6:35 

“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.“ Jo 8:12 

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo.“ Jo 10:9 

“Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua a vida pelas 
ovelhas.” Jo 10:11 

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá.” Jo 11:25 

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai 
senão por mim.” Jo 14:6 

“Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e 
eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis 
fazer.” Jo 15:5 



188 
 

Afirma ainda de Jesus: 

  - “Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. 
“(Jo 15:14) 

  - “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se 
vos amardes uns aos outros.” (Jo 13:35) 

  - “Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos 
maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do 
vosso Pai que está nos céus.” (Mt 5:44) 

  - “Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que 
me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me 
enviou.” (Mt 12:44 e 45) 

  - “Eu e o Pai somos um.” (Jo 10:30) 

Ele é o sublime Mentor e Guia de nossas vidas. (Questão 625 
de o Livro dos Espíritos) 

Os ensinamentos do Mestre foram oferecidos a nós sob várias 
formas.  

A cada momento Jesus despertava nas pessoas novos olhares 
sobre a vida, como deveriam se relacionar com as pessoas, como 
interpretar o outro com relação aos comportamentos cotidianos. 

̶   as duas faces da moeda – Mt 22:19-21 

̶   a mulher adúltera – Jo 8:7 

̶   o “vá e não peques mais” – Jo 5:14, Jo 8:11 

̶   as sutilezas das parábolas – vide abaixo 

̶   as Bem-aventuranças – vide abaixo 

Mesmo que venhamos a afirmar a nossa fé, o conhecimento 
das profecias, dos ensinamentos.... o Mestre desperta em nós a 
consciência de nossa fragilidade. A percepção quanto a ainda não 
termos firmeza no que dizemos acreditar. 

Ele é o sublime Mentor e Guia de nossas vidas. 
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Coisas mínimas 
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A maioria de nós não se comprometeu, espiritualmente, para 
grandes missões. Ainda está na fase do aprendizado e preparação. 

Há aqueles cuja missão é auxiliar seu companheiro ou 
companheira de jornada a cumprir missões. São os trabalhadores que 
oferecem suporte para que os missionários possam cumprir suas 
tarefas. Como? Apoio fraterno, compreensão, tolerância, paciência... 

Até mesmo apoio financeiro.  

Acolher essas tarefas pode ser resultado do reconhecimento de 
erros cometidos, provas, expiações, resgates e até mesmo 
reparações. 

Compromissos assumidos para cumprimento de metas.  

Muitos ficam na retaguarda, nem percebem estar cumprindo 
missões. Creem não estar fazendo algo de expressão. No entanto, 
pelo contrário, são parte de processos de realizações importantes.  

Estas realizações começam com pequenas ações que fazem 
parte do aprendizado. Precisamos estar preparados para cumprirmos 
metas maiores. Muitas destas, talvez possamos afirmar todas, exigem 
condições consolidadas através de séculos de provas e expiações. 
Até mesmo para que possamos compreender a necessidade de 
realizarmos algo em prol do próximo, de uma sociedade, ou até 
mesmo de um bem maior. 

São as coisas mínimas que poderão proporcionar 
oportunidades e sustentação para aqueles que já estão preparados 
para realizações mais visíveis, expressivas. 

Há comportamentos no dia a dia que consideraríamos coisas 
mínimas. No entanto, são atitudes esperadas em todo cristão. 
Condutas coerentes com as recomendadas pelo Mestre em seus 
ensinamentos. 

Encontramos no livro Jesus no Lar, no capítulo Regra de ajudar, 
quando Jesus responde ao discípulo João quanto ao como proceder 
de forma digna diante do próximo. Aqui algumas delas: 

- amar o companheiro de jornada tanto quanto gostaria de ser 
amado por ele; 

- quando quiser ajudar o próximo, recordar que muitos de nós 
conhecem a origem das próprias dificuldades e necessitam 
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mais de amizade e entendimento do que de medicação ou 
corrigenda; 

- todos têm problemas difíceis a resolver, precisamos aprender 
a cortesia fraternal para com os companheiros de jornada; 

- expressarmo-nos não só com a saudação gentil, mas também 
com o sincero propósito de servir; 

- ao ser procurado por alguém, demonstrar carinhoso interesse 
e mostrar-se um ouvinte interessado e atencioso, mantendo-
se sereno sem alterar a voz. A solução de assuntos graves 
não dependem da intensidade do tom nas palavras; 

- não só louvar quem trabalhe, buscar também reconhecer no 
outro qualidades que por certo detenha, ainda mesmo se lhe 
pareça ocioso e inconveniente; 

- fugir ao pessimismo mantendo, não obstante, prudência diante 
de situações que mereçam cuidadosa observação. A tristeza 
inoperante não é útil, sempre deveremos mostrar bom ânimo 
diante da vida; 

- expressar sempre um gesto de bondade espontâneo, ainda 
que nos pareça impossível, será de grande ajuda em 
momentos difíceis; 

- fazer o possível em ser pontual, o companheiro de jornada 
merece a nossa atenção e respeito; 

- ser sempre grato por tudo o que se recebe, sejam as 
pequenas ou grandes coisas, “se o Sol aquece a vida, é a 
semente de trigo que fornece o pão.” (1); 

- deixar que o movimento do Amor, bênção de Deus em nossas 
vidas, perpasse nossos corações em direção a tudo e a todos 
com quem vivenciamos essa experiência a que damos o nome 
de vida; 

- ser instrumento de felicidade e elevação para aqueles com 
quem partilhamos esse instante na eternidade... em qualquer 
momento e em qualquer lugar. 

Acrescenta o Mestre que o recurso para nos proporcionar 
condições para cumprir essas máximas é a Boa Vontade. 
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Refletindo sobre essas propostas durantes alguns dias 
pudemos observar como nos surgem inúmeras oportunidades no dia a 
dia e não prestamos atenção: 

- um olhar triste que por vezes percebemos em alguém e 
deixamos passar a oportunidade de acolher a pessoa em 
nossos corações, ainda que em uma breve prece e 
envolvimento com sentimento de amor; 

- uma lágrima que poderíamos secar com um abraço e uma 
palavra amiga; 

- quando procurados por alguém que precisa falar sobre algo, 
ser um ouvinte atencioso, um ombro amigo, sem fazer 
qualquer julgamento; 

- podermos ser ternos e gentis a qualquer momento, necessário 
tão somente estarmos atentos às oportunidades que nos 
surgem, por vezes de forma inesperada; 

- respeitar a opinião do companheiro, ainda que diferente da 
nossa, reconhecendo o direito de cada um a pensar como 
melhor lhe aprouver; 

- aprender a sentir o que um olhar, um gesto está a nos dizer 
sobre a dor ou sofrimento do coração. 

Assim tantas outras oportunidades que deixamos passar por 
não nos colocarmos de forma compassiva para com aqueles que 
experienciam conosco esse momento tão especial em que Deus nos 
oportuniza aprendermos, evoluirmos, acertarmos arestas com nós 
mesmos e com aqueles que partilham conosco o que denominamos 
vida. 

Li certa vez a Lenda do Floquinho de Algodão. A história tem 
como pano de fundo uma pequena aldeia onde não havia dinheiro. 
Tudo o que era produzido, cultivado, era trocado entre eles. Quando 
alguém não tinha um bem material para oferecer em troca por algo, 
oferecia seu carinho. Simbolicamente esse carinho, que significava a 
Amizade, era representado por um floquinho de algodão. Vale a pena 
conhecer a história.(2) 

Nós, espíritas, já conhecemos sobre o trabalho de Francisco 
Cândido Xavier. Trabalhador incansável, dedicado, amoroso e 
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acolhedor. Espírito que procurou seguir os ensinamentos do Mestre 
Jesus, orientado pelo seu mentor Emmanuel. 

Gostaria de trazer mais um Espírito muito dedicado ao trabalho 
junto ao próximo, que nos apresentou exemplos maravilhosos durante 
sua vida de dedicação, empenho e, principalmente, muito amor. 
Também uma seguidora do Cristo. 

Referências sobre o trabalho de Madre Tereza de Calcutá, 
trazidos em o livro “5 minutos com Deus e Madre Tereza” (3)  

Amor em ação 

“Se, às vezes, os nossos pobres morrem por privações, não 
quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que vocês e eu 
não lhes demos aquilo que deveríamos dar, não fomos para 
eles instrumentos de amor nas mãos de Deus, para oferecer-
lhes pão, roupas etc. Não o reconhecemos, quando mais uma 
vez, Cristo veio a nós escondido sob as aparências de homem 
faminto, do homem solitário, da criança sem casa em busca de 
um refúgio.” (...) 

Mil palavras não valem um gesto 

Conta-nos Madre Teresa de Calcutá, em o texto “Mil palavras 
não valem um gesto” que, logo no início de sua vida como 
missionária, preocupada com a questão da fome no mundo, 
resolveu participar de um congresso em que a proposta era 
encontrar uma forma de tornar possível, em quinze anos, haver 
comida suficiente para todos. 

Ela foi e, chegando lá, constatou haver muitos interessados 
neste mesmo tema. No entanto, antes encontrara um homem 
demonstrando estar faminto e bem debilitado. Leva-o para casa, 
dá-lhe de comer e cuida dele. No entanto, ele viera a falecer tal 
sua fragilidade. 

Ela referiu-se, primeiramente, a esta passagem em Mateus: “Eu 
estava com fome, e me destes de comer; estava com sede, e 
me destes de beber, eu era forasteiro, e me recebestes em 
casa; estava nu e me vestistes; doente, e cuidastes de mim, na 
prisão, e fostes visitar-me”. (Mateus 25;35 e 36) 

 Depois concluiu sua reflexão sobre o que percebera daquela 
experiência: 
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“Vocês percebem a diferença? Não penso nunca que serei 
responsável pelas grandes multidões. Preocupo-me com 
cada pessoa; não posso amar, de fato, senão uma pessoa 
por vez. Somente uma, uma, uma. 

Vocês se aproximam de Cristo aproximando-se uns dos 
outros. Jesus disse: ‘todas as vezes que fizestes isso a um 
destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes!’ (Mt 25:40). 

Vocês podem começar assim… Eu comecei assim, 
recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. Talvez 
se não tivesse recolhido aquela única pessoa, não teria 
nunca recolhido outras 42 mil. Basta começar… uma, uma, 
uma.” 

Voltando à nossa reflexão – Coisas mínimas, de Emmanuel. 
Creio que este texto tem muito da reflexão oferecida pela Madre 
Teresa de Calcutá. 

Não adianta querermos resolver todos os problemas do mundo 
de uma vez só. Não somos capazes dessa tarefa hercúlea. 

O que está ao nosso alcance? Fazer uma coisa de cada vez. 

Nós não devemos ter como metas resultados que vão além das 
nossas capacidades e competência de concretização. 

Por qual razão? A resposta é simples, porque não vamos 
conseguir. O mais provável é sentirmo-nos frustrados. Perderemos a 
vontade de realizar por sentirmo-nos incapazes. 

Devemos nos propor pequenas metas, possíveis de serem 
atingidas. 

A partir do momento em que consigamos alcançar um resultado 
positivo na programação almejada, sentimo-nos à vontade para 
projetar uma nova meta, uma realização. 

Como no contexto da história contada pela Madre Teresa. 
Fazendo bem uma coisa de cada vez, com determinação e bons 
propósitos. Ela alcançou quarenta e dois mil atendimentos ao longo do 
seu trabalho, até aquele momento em que conta sua história. 
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No caso de estarmos seguindo o Evangelho e buscando apoio 
emocional e espiritual, mais uma vez podemos nos lembrar da Madre 
Teresa. 

Um certo dia em que tratava feridas e acalentava vários 
mendigos bem frágeis em condições mesmo deploráveis, alguém lhe 
perguntou como ela conseguia realizar com tanto prazer aquele 
trabalho tão difícil. A resposta foi muito simples e direta, ela disse que, 
ao acolher e auxiliar aquelas pessoas, via nelas o próprio Senhor, o 
Mestre Jesus. 

Qualquer coisa que façamos, tenhamos como referência este 
Ser Crístico a quem damos o nome de Jesus, por ter sido a 
personalidade que Ele assumiu ao encarnar no nosso Planeta. 

Sejamos felizes, não tenhamos preocupação com a eternidade, 
nem de tentarmos ser pessoas melhores de uma só vez. 

É devagar, mas sempre. 

Muita paz. 

 

(1) Regra de Ajudar, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Chico Xavier 

(2) Lenda do Floquinho de algodão - 
http://www.donamaricotafeliz.com.br/2015/03/a-lenda-do-
floquinho-de-algodao.html 

(3) 5 minutos com Deus e Madre Tereza, organizado por Roberta 
Bellinzaghi, Edição Paulinas 

http://www.donamaricotafeliz.com.br/2015/03/a-lenda-do-floquinho-de-algodao.html
http://www.donamaricotafeliz.com.br/2015/03/a-lenda-do-floquinho-de-algodao.html
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Intuição, 

prece e caminho 
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Ao termos uma ideia, podemos dizer que a recebemos a partir 
de uma inspiração externa. Um amigo espiritual proporciona uma 
oportunidade de vermos a situação, dentro de um contexto. Inspiração 
que nos está sendo “soprada” na mente.  

Uma outra forma de buscarmos compreender o que ocorre é de 
nos lembrarmos que passamos por várias vivências, inúmeras 
encarnações. O que aprendemos, registramos em nossa Alma a cada 
uma dessas oportunidades. Está “vivo” em nós. Dependendo da 
possibilidade de a situação em que estivermos em dado momento ser 
semelhante a outra que tenhamos vivenciado no passado, algo em 
nós, na nossa memória, poderá ser acionado. Resgatamos esse 
conhecimento e utilizamos, intuitivamente, para solucionar um 
problema, encontrar uma solução, desvencilha de uma situação 
incômoda ou que nos seria prejudicial. 

No entanto, não basta a nós ter esse arcabouço de 
conhecimento para que venhamos a vê-lo ‘startado’ em nossa mente. 
É necessário que tenhamos capacidade para compreender o 
conhecimento que está sendo oportunizado para nós. Algo que tenha 
sido agregado recentemente e que nos permita decodificar a 
mensagem. Novas experiências que tenham ampliado nossa 
capacidade de entendimento e compreensão. Estudos realizados que 
permitirem compreender melhor situações novas. 

Certa vez assisti a um documentário – Janela da Alma (1), 
entrevistas com várias pessoas com perda de capacidade visual (total 
ou parcial) – em que se afirmava não “vermos” só com os olhos, 
também com os ouvidos, com o olfato, com a sensibilidade, com os 
sentimentos, as emoções, com o tato, com nossos condicionamentos, 
memórias, conceitos, conhecimentos. 

À época fiz uma conexão com nossa busca pelo entendimento 
do contido nos Evangelhos. Compreender esses ensinamentos passa 
pelo olhar sob várias fontes de percepção. Quanto mais 
conhecimento, memórias, sentimentos, melhor e mais aguçado torna-
se nosso olhar para alcançar seu significado em maior amplitude e 
profundidade. 
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Lembra-nos Emmanuel (2): 

“Faz-se mister, em vossos tempos, que busqueis desenvolver 
todas as vossas energias espirituais – forças ocultas que 
aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente.  

O homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de 
sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá 
vibrar ao ritmo dos ideais generosos.  

Cada individualidade deve alargar o círculo das suas 
capacidades espirituais, porquanto, poderá, como recompensa 
à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes 
verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer 
intermediários.” 

Há intuições que nos preparam para o que venha a acontecer... 
Há outras que nos ajudam a nos prevenir para podermos repensar. 

Há aquelas que nos desviam do caminho e nem chegamos a 
compreender ou perceber o que ocorreu. 

Não é raro encontrarmo-nos em situações que não 
compreendemos bem e temos dificuldade em prosseguir nossa 
jornada exatamente por não encontrarmos respostas a muitas de 
nossas indagações. 

Difícil compreender o que  ocorre na mente quando percebemos 
querer prosseguir em determinado caminho e nosso consciente, nossa 
razão, nos impele para direção diferente. Certa vez veio-me a seguinte 
frase: “Quando a vida diz não é porque ouve a voz da Alma e não a 
da razão”. 

Nesses momentos qual caminho escolher? Como direcionar 
nossas ações, quais objetivos abraçar? 

As metas ficam meio difusas e percebemo-nos sem direção, 
sem condições de impelir nossas ações nesse ou naquele sentido. 

Certamente esse é um momento em que precisamos parar e 
refletir. Qualquer atitude precipitada pode ser prejudicial à execução 
de nossos objetivos espirituais e trazer desconforto e prejuízo à 
missão que escolhemos para esse caminhar no plano físico. 

É um momento especial para nos recolhermos em prece e ouvir 
nossos mentores. Fazer contato com o Ser Interno que guarda a 
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memória dos tempos vividos em várias encarnações, memória essa 
que contempla a nossa Sabedoria Interior. 

Quando em contato com energias superiores, proporcionado 
pela ligação com planos espirituais durante a prece, nós somos 
intuídos ao melhor caminho a seguir. As experiências vividas e o 
auxílio dos nossos irmãos de planos superiores afluem ao nosso 
consciente e um portal se abre trazendo a visão do que devemos 
realizar. 

É importante que estejamos conscientes de que o caminho a se 
abrir para nós pode não ser o que racionalmente venhamos a desejar, 
pois a nossa percepção de prioridades nem sempre corresponde 
àquelas que efetivamente nos proporcionarão a oportunidade de 
cumprir a missão que abraçamos ao nos comprometermos com a 
experiência física que ora vivenciamos. 

Ainda referindo-nos ao que nos lembra Emmanuel (2): 

“O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o 
devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados 
nessa luz que o coração almeja fervorosamente; esse estado 
espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem 
terá então nascido para uma vida melhor.”  

O estar consciente do amor de Deus e de Ele só desejar o que 
seja melhor para nossas vidas é muito importante nessas 
oportunidades. As prioridades de Deus para nossas vidas sempre 
visarão o nosso aprendizado e a nossa evolução. 

(1) Janela da Alma – Documentário realizado por João Jardim e Walter 
Carvalho. Entre dezenove dos entrevistados: José Saramago, 
Hermeto Pascoal, Oliver Sacks  e Wim Wenders 

(2) Do livro Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, FEB 
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