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PREFÁCIO

Visitaste a Terra, inebriaste-a e copiosamente a enriqueceste (Sal- mo LXIV,

v. 10).
Este livro — Amigo e Mestre — Aquele que, conforme narra o Salmo LXIV,
visitou a Terra, inebriou-a e a enriqueceu — é o que há de mais simples, mais puro
do que uma gota de orvalho. Não foram as nuvens do saber sem fim nem do orgulho
e da vaidade que o formaram, visto que o firmamento estrelado de amor e
humildade chegou até as mãos do Luiz Sérgio e foi compondo versículo por
versículo do Sermão do Monte.
Este livro é uma gota de orvalho que não foi formada para aumentar
popularidade nem simpatia desse Espírito, mas o que está no seu conteúdo desceu

do Alto pelo coração simples e bom desse jovem que já viveu no plano físico e tão
bem conheceu as imperfeições do homem.
Talvez nenhum olhar humano, ao ler este pequeno livro, tenha condição de
descobrir nas entrelinhas todo o crescimento espiritual de uma alma. Só o cálice
que recebeu a minúscula gotinha conhecerá o seu frescor, a sua pureza.
Feliz gotinha de orvalho, apenas conhecida de Jesus, não te detenhas a
considerar o curso das correntes ruidosas que fazem a admiração das criaturas.
Certamente o teu murmúrio é muito suave e só os pobres de espírito saberão
ouvi-lo, por isso o cálice e a flor do campo não o poderão esconder.
Este é um livro que louva o Mestre amigo, e para falar sobre Ele é preciso
tomar-se pequeno como gota de orvalho. Oh! como há poucas almas que aspiram a
ficar assim pequenas!... Mas, dizem eles, os orgulhosos: “o rio, o monte, o mar, as
colinas, não são mais úteis do que a gota de orvalho? Para que serve ela? Para nada,
senão para refrescar o jardim de Francisca Theresa e a Casa de Maria.” Têm
razão, este livro é muito simples, é uma gota de orvalho que vai molhar vários
lábios, ressecados de orgulho e de vaidade, por isso nós estamos empenhados em
fazê-lo chegar às mãos dos queridos leitores, pois muitos julgam que o Sermão do
Monte contém apenas as bem-aventuranças.
Este livro — Amigo e Mestre — nos ensina o respeito de Jesus ao Antigo
Testamento. Não bastasse tudo isso e ainda poderíamos dizer que ninguém tem o
direito de desviar o curso de um rio, mesmo sendo ele diminuto, porque existem
muitas criaturas implorando que Deus lhes dê nem que seja uma gota de orvalho.
O livro Amigo e Mestre não vai ficar escondido a todo olhar humano, mas
quando as sombras começarem a declinar, quando a flor do campo e o jardim de
Maria forem respeitados pelo sol da justiça, os olhos que hoje os desprezam terão
condição de compreender a humildade de um Espírito em evolução ao escrever
sobre o Sermão do Monte. Jesus bem sabe que, na Terra, é difícil serem aceitas as
coisas simples e humildes. Mas Ele, conhecendo tis criaturas, colocou-Se ao lado
dos oprimidos, dando-lhes forças. Todos os mártires, justamente quando estavam
aos pés do Senhor, encontraram a cruz e se abraçaram a ela. E Ele, o Amigo e
Mestre, os acolheu em Seus braços iluminados.
FRANCISCA THERESA

MENSAGEM AO LEITOR
Estudando o Evangelho de Jesus, constatamos o quanto é grande o Seu amor
por Deus e por todos nós. Ao descer ao plano físico, este grande ser. Mestre dos
mestres, pregou pelo exemplo, como sublime representante do Senhor do
Universo. Em Sua trajetória sobre os caminhos do plano físico foram deixados
grafados em lembranças os Seus grandes exemplos de amor. A cada passo firmava
no châo da terra as marcas profundas das Suas pegadas. E quando falava, Suas
palavras eram luz que banhava todos os que O ouviam.
Quando escrevemos Dois Mundos tão Meus, prometemos explicar cada

versículo do Sermão do Monte1, tão logo tivéssemos condição de fazê-lo. Aqui está
a concretização do nosso desejo, fruto de estudos que realizamos na Universidade
Maria de Nazaré. Portanto, este livro não tem a pretensão de comentar o Novo
Testamento, e sim de colocar na mão do iniciante espírita os estudos que fizemos
sobre a fidelidade do Amigo e Mestre ao Antigo Testamento, quando no Sermão
do Monte Jesus disse aos escribas e fariseus: Não penseis que eu tenha vindo
destruir a lei ou os profetas; não os vim destruir, mas cumpri-los — porquanto, em

verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na
lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto
(Mateus, Capítulo V, w. 17 e 18). Ele, o Amigo e Mestre de toda a Humanidade, bem

respeitou a lei e os profetas.
Esta é a finalidade deste pequeno livro, dar a você, leitor amigo, um pouco do
muito que estamos aprendendo sobre o grande e querido Amigo e Mestre Jesus.
LUIZ SÉRGIO
Brasília, fevereiro de 1998.
Deus criou todos os seres simples e ignorantes e em cada etapa da evolução
sempre esteve presente, como bom Pai que é. Ninguém pode alegar que é órfão de
Deus, pois Ele jamais abandona uma só das Suas criaturas. Em todos os tempos o
Planeta Terra teve por Governador o nosso Jesus. Mas a Humanidade necessitava
de grandes exemplos e o Verbo de Deus desceu até os homens para ensinar o amor,
para que os homens compreendessem as leis de Deus.
Iniciamos este livro com o mais belo poema de amor recitado por Jesus: o
Sermão do Monte. Nele encontramos o código moral do homem, nos seus versículos
deparamos com as leis de Deus explicadas por Jesus. O Amigo e Mestre dava
lições da verdade segundo estas podiam atingir os obscurecidos entendimentos.
Ele próprio era a Verdade, mãos sempre estendidas para amparar, buscando com
palavras de advertência ajudar a todos quantos iam ter com Ele.
O Sermão da Montanha foi proferido aos ouvidos de uma atenta multidão.
Após a ordenação dos apóstolos, Jesus foi com eles para a praia do mar. Desde
cedo, começava o povo a se reunir, não só da Galiléia, havia gente da Judéia, de
Jerusalém, da Pérsia, de Decápolis, da Iduméia, de Tiro, de Sidom. Muitos ali
desejavam ser curados de suas enfermidades. Todos se encontravam muito
curiosos, sabiam que algo incomum iria acontecer. Todos aguardavam as palavras
do Amigo e Mestre, com os corações ansiosos para ouvir mais uma vez aquele ser
tão diferente de todos os homens.
O Cristo, naquela hora, correu o olhar sobre a multidão. As Suas primeiras
palavras ao povo foram de bênção:

1

1

NE: Dois mundos tão meus — décimo livro da Série Luiz Sérgio. Consultar o Capitulo XV — O
Sermão do Monte, pág. 173.

Mateus, Capítulo V, v. 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é
O REINO DOS CÉUS.

Salmo XXXIII
19
Perto está o Senhor dos que têm o coração contrito, e salva os ânimos
abatidos.
Isaías, Capítulo LVII
15
Porque isto diz o excelso, e o sublime (Deus) que habita na eternidade, cujo
nome é Santo, ele que habita nas alturas e no santuário, e no coração contrito e
humilde, para reanimar o espírito dos humildes, e vivificar o coração dos contritos.
Pobres de espírito são os que têm o coração desapegado das riquezas do mundo
físico, os humildes, os que confiam unicamente em Deus.

Mateus, Capítulo V, v. 4: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Provérbios, Capítulo II
21
Porque os que são retos habitarão na terra, e nela permanecerão os simples.
22
Porém os ímpios serão exterminados da terra, e os que procedem
iniquamente serão arrancados dela.
0 Amigo § Mestre explicou muito bem para os homens o que dizia o Antigo
Testamento.
Salmo XV

Para os santos que estão sobre a terra, faz brilhar todo o meu
afeto.
Salmo XXXVI
1 Mas os mansos herdarão a terra, e deleitar-se-ão na abundância da paz.
29
Serão destruídos os perversos, e extirpada a descendência dos ímpios.
Isaías, Capitulo XXXV
1
A terra deserta e sem caminho se alegrará, e a solidão exultará; e
florescerá como a açucena.
2
Lançando germes, ela copiosamente brotará, e com intensa alegria e
muitos louvores, de prazer saltará. A glória do Líbano lhe será dada a formosura
do Carmelo e de Saron; os seus mesmos habitantes verão a glória do Senhor, e a
magnificência do nosso Deus.
1
E a terra, que estava seca, se tornará em um tanque, e a terra, que ardia de
sede, em fontes de águas. Nas cavernas em que antes habitavam os dragões,
nascerá a verdura da cana e do junco.
8
E haverá ali uma vereda e um caminho, que se chamará o caminho santo;
não passará por ele o impuro, e este (caminho) será para vós um caminho direito,
de sorte que por ele andem os loucos, sem se perderem.
9
Não se achará ali leão, e a má besta não subirá por ele, nem se achará ali;
por este caminho andarão os que forem salvos (do pecado).
10
E os remidos pelo Senhor voltarão e virão a Sião, cantando os seus louvores;
e uma alegria sempiterna fará assento sobre a sua cabeça; possuirão gozo e
J

alegria, e deles fugirá a dor e o gemido.
Isaías, Capítulo LVII
13
(...)Mas o que tem confiança em mim herdará a terra epossuirá o meu santo
monte.
Isaías, Capítulo LXV
9
Farei sair de Jacó uma posteridade, e de Judá um descendente, que possua os
meus montes; e os meus escolhidos herdarão esta terra, e os meus servos
habitarão nela.

O enviado de Deus ensinou o povo endurecido e apegado à letra a descobrir as
verdades do Antigo Testamento e a esforçar-se para ser bom.
Quem pode duvidar da Doutrina Espírita? Ela é a única religião que afirma a
renovação do Planeta.

Mateus, Capítulo V, v. 5: Bem-aventurados os que choram, porque serão
consolados.
Provérbios, Capítulo XIV
11
O riso será misturado com a dor, e a tristeza toma o lugar da alegria.
Jeremias, Capítulo XXXI
I Então se alegrará a virgem na dança, os mancebos e os velhos juntamente; e
trocarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e regozijarei passada a sua dor.
Ninguém é órfão de Deus. Ele é o Pai, atento à dor e à alegria de todos os Seus
filhos.

Mateus, Capítulo V, v. 6: Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque
SERÃO SACIADOS.
Salmo XIV
2

(...).

O que vive na inocência e pratica a justiça, e diz a verdade no seu coração

Salmo CII
I Exerce o Senhor a justiça, e a todos os oprimidos restituiu o direito.
Salmo CXLV
6
(...)o qual se conserva fiel para sempre,
1
faz justiça aos que sofrem injúrias, dá sustento aos famintos. O Senhor dá
liberdade aos cativos.
8
O Senhor abre os olhos aos cegos, e sempre apruma os encurvados, o
Senhor ama os justos.
9
O Senhor protege os peregrinos, ampara o órjão e a viúva, mas estorva o
caminho dos pecadores.
Isaías, Capítulo XLII
J
Não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que ainda fumega: fará
justiça conforme a verdade.

Mateus, Capitulo V, v. 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão MISERICÓRDIA.

Salmo XXXV
6
Senhor, tua misericórdia chega até o céu; tua verdade, até as nuvens.
* Quando multiplicaste tua misericórdia, ó Deus! Por isso os homens esperarão
à sombra das tuas asas.
Salmo XL
| Bem-aventurado o que cuida do necessitado e do pobre: o Senhor o livrará no
dia mau.
Salmo L
' Piedade de mim. Senhor!, segundo a vossa clemência. E segundo a vossa grande
misericórdia apagai a minha iniqiiidade.
Provérbios, Capítulo XXI
I
Fazer misericórdia e justiça é mais agradável ao Senhor do que às
vítimas (materiais).
Eclesiástico, Capítulo XV
f Os homens mentirosos não se lembrarão dela; mas os homens de verdade
achar-se-ão com ela, e caminharão felizmente até chegarem à vista de Deus.
Eclesiástico, Capítulo X
1
Aquele que usa de misericórdia empresta ao seu próximo; e aquele que tem
mãos liberais guarda os mandamentos.
Eclesiástico, Capítulo XXXV
4
Aquele que oferece a flor da farinha dá graças a Deus; e o que exerce a
misericórdia oferece um sacrifício.
Eclesiástico, Capítulo LI
37
Alegre-se a vossa alma na misericórdia do Senhor, e nunca ficareis
confundidos, quando o louvardes.
Os sacrifícios mais agradáveis a Deus são as boas obras.
Provérbios, Capítulo XXI
21

Aquele que exercita a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória.

Mateus, Capítulo V, v. 8: Bem-aventurados os corações puros, porque verão a
Deus.
Eclesiastes, Capítulo V
1
Não digas nada inconsideradamente, nem o teu coração se apresse a proferir
palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu, e tu sobre a terra: portanto,
sejam poucas as tuas palavras.
Provérbios, Capítulo XXII
1
' Aquele que ama a candura do coração terá por amigo o rei, por causa da
sincera graça dos seus lábios.
Sabedoria, Capítulo I
IE assim na alma maligna não entrará a sabedoria, nem habitará no corpo

sujeito ao pecado (...).
Sabedoria, Capítulo III
9
Aqueles que confiam nele terão inteligência da verdade, e os que são fiéis ao
seu amor descansarão unidos a ele; porque a graça e a paz são para os seus
escolhidos.

Mateus, Capítulo V, v. 9: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão
chamados filhos de Deus.

Provérbios, Capítulo XVII
19
Aquele que medita discórdias ama as rixas e o que levanta a sua porta busca
a sua ruína.
Isaías, Capítulo I
16
Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante de meus olhos a malícia dos vossos
pensamentos, cessai de fazer o mal,
17
aprendei a fazer o bem, procurai o que è justo, socorrei o oprimido, fazei
justiça ao órfão, defendei a viúva.
,s
Eentão vinde, argüi-me (se eu vos não tratar com misericórdia), diz o Senhor;
se os vossos pecados forem como o escarlate, eles se tornarão brancos como a
neve; e se forem vermelhos como carmesim, ficarão brancos como a (mais) branca
lã.
Ninguém melhor do que Ele, o Amigo e Mestre, viveu a lei de Deus. Jesus foi o
amigo, o irmão de todas as criaturas. Ele nada escreveu, mas deixou grafada no
planeta Terra, através dos Seus exemplos, a obediência a Deus e ninguém mais do
que ele amou o Pai nas Suas criaturas. Jesus socorreu os oprimidos, fez justiça ao
órfão, defendeu a viúva, enfim, Jesus é o Verbo de Deus que desceu ao plano
físico.
Leitor amigo, estamos tentando fazer com que você busque no Antigo
Testamento a confirmação de tudo o que o Amigo e Mestre nos ensinou. Ele não
acrescentou um iota a mais na lei de Deus.

Mateus, Capítulo V, v. 10: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por
amor À JUSTIÇA, PORQUE DELES É O REINO DOS CÉUS.
Salmo CXXXIX
13
Sei que o Senhor fará justiça ao desvalido, e que vigiará os pobres.
Salmo CXLV
6
(...)<? qual se conserva fiel para sempre,
1
fazjustiça aos que sofrem injúrias, dá sustento aos famintos.(...)
Levítico, Capítulo XIX 15 (...)Julga o teu próximo com justiça.

Jesus viveu muito bem a lei de Deus, foi justo e amigo de cada irmão. Quantos
são ainda agredidos, por amor a Deus, na sua fé! Em vários lares encontramos
esposa, esposo, filhos e noras lutando para viver com o Cristo.

Mateus, Capítulo V, v. 11: Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e vos
PERSEGUIREM, E DISSEREM FALSAMENTE TODO O MAL CONTRA VÓS
POR CAUSA DE MIM.

Encontramos, no Antigo Testamento, as pregações aos profetas: Jeremias,
Capítulo XI

Mas tu, Senhor, assim mo mostraste, e eu o conheci, tu então me
descobriste os seus intentos.
19
Eu era como um manso cordeiro, que è levado a ser vítima;(...) Não soube que
eles formaram desígnios contra mim, dizendo: Ponhamos lenho no seu pão,
exterminemo-lo da terra dos vivos, e não haja mais memória no seu nome.
Jeremias, Capítulo XV
15
Tu o sabes. Senhor, lembra-te de mim, visita-me, defende-me dos que me
perseguem; não tardes em amparar-me; sabes que por amor de ti tenho sofrido
afronta.
16
Achei a tua palavra, alimentei-me com ela: a tua palavra foi para mim o
prazer e a alegria do meu coração, porque o teu nome foi invocado sobre mim,
senhor Deus dos exércitos.
18

Nessa passagem do Sermão do Monte, o Cristo previa as perseguições aos Seus
seguidores. Os apóstolos, quase todos, foram torturados até a morte.
Ele ainda diz: pois que assim perseguiram os profetas.
Em todos os tempos, os que pregaram a verdade se diferenciaram dos falsos e
perjuros. Hoje, os espíritas são os que mais recebem açoites, e muitas vezes dos
próprios confrades. Que fazer, quando atacados? Mos- trar-se bom e caridoso
para com todos do seu caminho. Os fatos derrubam os ofensores; nada como o
tempo para demonstrar quem está certo.
Qual não é a glória de um Espírito quando sabe passar por cima das injúrias e
das perseguições sofridas! Infeliz daquele que recuar, amedrontado, diante das
críticas e das calúnias.

Mateus, Capítulo V, v. 13: VÓS SOIS O SAL DA TERRA. Se O SAL PERDER A
SUA FORÇA, COM QUE SERÁ ELE SALCADO?
Jesus olhava aquela multidão ainda analfabeta, apesar de se dizer seguidora
das palavras de Deus, e com sabedoria fez com que aqueles endurecidos corações
voltassem ao Levítico, Capítulo II:

Temperarás com sal tudo o que ofereceres em sacrifício, e não tirarás do teu
sacrifício o sal da aliança do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal.
13

Todos os filhos de Deus devem ter viva consciência de suas responsabilidades
perante o mundo onde vivem e procurar cultivar em si mesmos o amor a Deus e ao
próximo.
Lendo esta passagem podemos achá-la difícil, mas buscando as palavras do
Cristo constatamos o quanto Ele é o Amigo e Mestre.

Mateus, Capítulo V, w. 14-15: VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO. NÃO PODE
ESCONDER-SE UMA CIDADE SITUADA SOBRE UM MONTE; NEM SE
ACENDE UMA LUZERNA, E A PÕE DEBAIXO DO ALQUEIRE, MAS SOBRE O
CANDEEIRO, A FIM DE QUE DÊ LUZ A TODOS OS QUE ESTÃO EM CASA.
Êxodo, Capítulo III
| (,..)e Moisés via que a sarça ardia sem se consumir.

Este trecho simboliza a purificação dos culpados por meio da expiação.
Deuteronômio, Capítulo XXXIII I {...)Na sua direita vinha a lei de fogo.
Salmo LXXV
5

Esplendente de luz, poderoso, viestes das montanhas eternas. Provérbios,
Capítulo XIII

A luz dos justos alegra; porém, a candeia dos ímpios apagar-se- á.
Isaías, Capítulo LX
1
Levanta-te, recebe a luz, Jerusalém, porque chegou a tua luz, e a glória do
Senhor nasceu sobre ti.
9

O homem tem por dever clarear os caminhos do planeta Terra, ninguém está
aqui para enfear o mundo físico e sim para se tomar um cooperador na sua
regeneração.
A luz do mundo são todos aqueles que embelezam os dias com o sol das verdades
divinas. São aqueles que prestam auxílio ao próximo, que procuram respeitar as
leis de Deus. Quem é bom e caridoso é a luz do mundo, quem a possui desfruta de
um coração iluminado; feliz daquele que reflete a luz do Cristo.

Mateus, Capítulo V, v. 16: Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que
VEJAM AS VOSSAS OBRAS E GLORIFIQUEM O VOSSO PaI QUE ESTÁ NOS
CÉUS.
Salmo XXXV
10
Em Vós está a fonte da vida. E na vossa luz veremos a luz.

Quem tem o dom da palavra deve ter cuidado com o que diz, porque sempre
colocamos para fora o que temos no coração. A Terra está precisando de luz, pois
as trevas do ódio tentam sufocá-la, mas aquele cuja fé o leva em direção aos
pobres e estropiados do caminho possui luz interior e tem por missão clarear os
pontos escuros do planeta. Pode o espírita não pronunciar uma só palavra, mas se é
bom e caridoso a sua luz interior mostra o Cristo em ação.
Mateus, Capítulo V, w. 17-18:
NÃO JULCUEIS QUE VIM DESTRUIR A LEI OU OS PROFETAS;
NÃO OS VIM DESTRUIR, MAS SIM PARA OS CUMPRIR. PORQUE EM
VERDADE VOS DIGO QUE, ATÉ QUE O CÉU E A TERRA PASSEM, NEM UM
IOTA OU UM TIL SE OMITIRÁ DA LEI.
Salmo Cl
26

mãos.

No princípio. Senhor, fundaste a terra, e o céu é obra das tuas

Jesus, o Governador do Planeta, presidiu à sua criação.

Estas coisas perecerão, mas tu permanecerás e todas elas envelhecerão
como veste. E como roupa as mudarás, e serão mudadas.
27

A lei é imutável; agora, os homens errados terão de morrer e renascer até que
se cumpra a lei. Portanto, até que adquiram a perfeição. Este versículo é um grito
de louvor às vidas sucessivas.
28

tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos não terão fim.

O
Governador do Planeta não tem condição de ficar encarnando e
desencarnando. Quem governaria a Terra, enquanto Ele estivesse sendo gerado no
ventre da Sua mãe? Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos não terão fim.
IsaíaSy Capítulo XL

Secou-se o feno e caiu a flor, porque o sopro do Senhor passou sobre ele.
Verdadeiramente o povo é feno;
8
secou-se o feno e caiu a flor; mas a palavra de nosso Deus permanece
para sempre.
Que bela passagem sobre a morte do corpo físico! Diz Isaías: o povo éfeno, ou
7

seja, o corpo pode morrer, mas a alma é imortal. E mesmo o homem morrendo e
renascendo, a palavra do nosso Deus permanece para sempre.
Isaías, Capítulo LI

Levantai vossos olhos ao céu, e olhai para baixo, para a terra; porque os
céus se desfarão como o fumo, e a terra se gastará como um vestido, e os seus
habitantes, como estas coisas, perecerão. Mas a salvação que envio durará para
sempre, e a minha justiça não faltará.
6

Pode o homem ser dono de imensa fortuna, possuir poder, ser endeusado por
muitos, nem assim ele fica livre da velhice e da morte do corpo físico. Até a Terra
envelhece, mas as leis de Deus, jamais.
Que responsabilidade tem o espírita, quando se propõe a pregar o Evangelho do
Amigo e Mestre! Jesus vinha pregando ao povo, quando percebeu que os fariseus
diziam que Ele estava indo contra a lei de Deus e a de Moisés. Jesus aqui Se
referia à lei de Deus, os Dez Mandamentos, e não às adições feitas à lei, adições
estas que consistiam em preceitos e mandamentos humanos. A missão de Jesus era
reivindicar os sagrados direitos da lei que O acusavam de violar. Ele, Jesus, veio ao
plano físico para explicar a relação da lei com o homem, e exemplificar-lhe os
preceitos mediante Sua vida de obediência. Jesus ainda diz: até que o céu e a

terra passem, nem um iota ou um til se omitirá da lei.

A Terra sobre que habitamos, o sol que brilha no céu, enfim, toda a Natureza,
tudo é testemunho de Deus, de que Sua lei é imutável e eterna. Os homens passam
pelo corpo físico, mas as leis de Deus são eternas. E mais fácil passar o céu e a
terra do que cair um til da lei. 0 Planeta sofrerá uma mudança de mundo de
expiação e provas para um mundo melhor, chamado de regeneração. Uma vez que a
lei do Senhor é

perfeita, qualquer adulteração nela deve ser um mal. Os que mudam os
mandamentos e ensinam outros a proceder assim são advertidos pelo Cristo nesses
versículos. O chefe religioso que considera a sua religião um passaporte para o céu
está indo contra as leis de Deus. Em toda experiência humana, o conhecimento
teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a reforma íntima, só o
conhecimento não produz os fhitos da justiça. Os mais negros capítulos da
História acham-se repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos
religiosos.
Os fariseus vangloriavam-se de possuir os oráculos de Deus; todavia,
continuavam egoístas, maledicentes, gananciosos, hipócritas, julgavam-se os
maiores religiosos do mundo, mas sua ortodoxia os levou a crucificar o Amigo e
Mestre. E o pior é que ainda hoje existe o perigo, muitos se têm na conta de
cristãos, simplesmente porque foram apresentados ao Cristo; conhecem o Seu
Evangelho, mas não procuram introduzir essa verdade na vida prática. Os homens
podem professar a fé no Cristo, mas se não se tomarem sinceros, bondosos,
caridosos, pacientes, justos, nada de bom estarão fazendo pela evolução do
Planeta.
Os judeus cultivavam o espírito de vingança. Em seu ódio pelos romanos,
proferiam duras acusações e estavam preparando-se para praticar as terríveis
ações a que ele os levou. A falta de amor ao próximo fez com que um grupo de
fanáticos crucificasse o Governador da Terra. Depois, outros grupos também de
fanáticos, dizendo-se defensores do Cristo, queimaram e tentaram destruir a lei
do amor ensinada por Ele. Que hoje os espíritas se unam para não violar as leis de
Deus. E de grande responsabilidade dizer-se seguidor do Cristo e levantar armas
contra o seu próximo. Cada espírita deve esforçar-se para se tomar digno do
Mestre. Muitos dos que receberam a primeira e a segunda revelações do Senhor,
por se julgarem donos da verdade, mataram e queimaram pessoas inocentes, mas
nem por isso destruíram as leis de Deus.

Mateus, Capítulo V, v. 19: Aquele pois que violar um destes mandamentos mais
PEQUENOS, E ENSINAR ASSIM AOS HOMENS, SERÁ CONSIDERADO O
MENOR NO REINO DOS CÉUS, MAS O QUE GUARDAR E ENSINAR, ESSE
SERÁ CONSIDERADO GRANDE NO REINO DOS CÉUS.

Salmo XIV
1
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? ou quem habitará no teu santo
monte?
2
O que vive na inocência e pratica a justiça;
3
O que fala verdade no seu coração: o que não forjou enganos com a língua,
nem fez mal ao seu semelhante, nem consentiu que fossem caluniados os seus
próximos.
Abdias, Capítulo 1
15
Porque o dia do Senhor está perto para todas as nações; far-se- á

contigo, como tu fizeste (contra o meu povo); (Deus) fará cair sobre a tua cabeça
o castigo que mereces.
Nâo se deve brincar com a Doutrina Espírita, ela nos trouxe a revelação do
mundo espiritual.
Ai daquele que mentir em nome dos Espíritos; daquele que, dizendo-se espírita,
longe se encontrar da pureza doutrinária; daquele que só pregar e jamais se elevar
até Deus, através de uma reforma interior!
Feliz daquele que é fiel a Deus e usa nobremente o seu dom.

Mateus, Capítulo V, w. 21-22: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, e
QUEM MATAR SERÁ SUBMETIDO AO JUÍZO DO TRIBUNAL. (...)0 QUE
CHAMAR "RAÇA" A SEU IRMÃO SERÁ CONDENADO NO CONSELHO. E O
QUE CHAMAR LOUCO SERÁ CONDENADO AO FOGO DA GEENA.
Êxodo, Capítulo XX
13
Não matarás.
Deuteronômio, Capítulo V
17
Não matarás.
Provérbios, Capítulo XVII
19
O que medita discórdias ama as rixas, e o que levanta a sua porta busca a
sua ruina.
20
O que é de coração perverso não achará o bem; o que tem a língua dobre
cairá no mal.
Provérbios, Capítulo XXV
8
O que teus olhos viram, não o descubras com precipitação numa contenda,
que depois não possas reparar (o mal), depois de teres difamado o teu amigo.
10
não suceda que te insulte, logo que o ouvir, e não cesse de to lançar em
rosto. A graça e a amizade livram; conserve-as para ti, para não caíres em
desprezo.
15
O príncipe aplacar-se-á pela paciência, e a língua doce quebrantará a
dureza.
Provérbios, Capítulo XXVII
4
A ira e o furor exaltado não têm misericórdia; e quem poderá suportar
a violência dum homem arrebatado?
Jesus não veio destruir a lei ou os profetas. Quando buscamos o Antigo
Testamento, certificamo-nos da veracidade das Suas palavras. Assim como Jesus,
o Espiritismo não veio para complicar nem para destruir, ele veio para
complementar as palavras do Cristo. O Espiritismo é o Consolador, prometido por
Jesus. É bom que se saiba que o iota é a menor letra do alfabeto hebraico, e a
palavra grega rara significa: idiota, cabeça vazia. A justiça de Deus é perfeita,
tanto que não aceita qualquer agressão que façamos uns aos outros.

Mateus, Capítulo V, w. 23-25: Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante dó
ALTAR, E TE LEMBRARES AÍ QUE TEU IRMÃO TEM ALGUMA COISA
CONTRA TI, DEIXA LÁ A TUA OFERTA DIANTE DO ALTAR, E VAI
PRIMEIRO RECONCILIAR-TE COM TEU IRMÁO, SÓ ENTÁO, VEM FAZER A
TUA OFERTA. CONSERTA-TE SEM DEMORA COM O TEU ADVERSÁRIO,
ENQUANTO ESTÁS POSTO A CAMINHO COM ELE: PARA QUE NÃO SUCEDA
QUE (ESSE) ADVERSÁRIO TE ENTREGUE AO JUIZ, E QUE O JUIZ TE
ENTREGUE AO SEU MINISTRO: E SEJAS MANDADO PARA A CADEIA.

Salmo L1II
8
A vós oferecerei sacrifícios espontâneos, glorificarei o vosso nome, Senhor,
porque é bom.
Salmo L1V
2
Prestai ouvidos, Senhor, à minha oração.
Salmo LXIII
2
Deus, sois o meu Deus, desde o raiar da aurora a Vós procuro.
Salmo LXIV
4
Por causa de suas iniquidades, oprimem-nos os nossos delitos: vós no-los
perdoais.
Salmo LXV
20
Bendito Deus que não rejeitou a minha oração, nem de mim retirou a sua
bondade.
Como podemos ofertar o nosso coração ao Senhor, se ele está recheado de
ódio, vingança e maldade? Ingênuo é aquele que julga que o Senhor pode ficar ao
lado das nossas imperfeições. Para ter por companhia o Senhor, o nosso coração
tem de estar repleto de amor ao próximo. A maior oferta que o Senhor deseja de
nós é a perfeição. Portanto, que busquemos os que amamos menos e tentemos
amá-los um pouco mais.

Mateus, Capítulo V, v. 26: Em verdade te digo: Dali não sairás antes de teres
PAGO O ÚLTIMO CENTAVO.

Salmo XXXI
7
Tu és o meu refúgio na tribulação que me cercou, ó alegria minha, livre-me
dos que me cercam.
9
Não queiras ser como o cavalo e a mula, que não têm entendimento.
O
cavalo não possui ainda a inteligência como a do homem, ele ainda está na
ignorância. Agora, o homem que já passou pelo reino animal não tem o direito de
agir como um irracional; logo, aquele que não perdoa não é digno de se dizer
homem.

Muitas dores esperam o pecador, mas o que espera no Senhor será
cercado de misericórdia.
10

Enquanto tivermos uma bagagem pesada de rancores, não conheceremos a
felicidade. E estaremos sempre na penitenciária da vida, encarnando e
desencarnando; assim é a lei.

Salmo XXXVI
33
Não o deixará nas suas mãos o Senhor, nem o condenará quando for julgado.
Jò, Capítulo XXXVI
11
Se ouvirem e obedecerem, acabarão os seus dias na felicidade, e os seus
anos na glória.
Cada homem deve lutar para não ter inimigos mas, se isso ocorrer, devemos,
enquanto encarnados, procurar fazer as pazes, caso contrário voltaremos a nos
encontrar com os nossos desafetos.
Essa passagem do Sermão do Monte é bem espírita, pois alerta o homem sobre
a prisão da carne e que dela só nos livraremos quando pagarmos todas as dívidas;
que devemos conciliar-nos com os nossos adversários enquanto estivermos no
corpo físico, pois depois da morte física iremos sofrer as conseqüências das faltas
que houvermos cometido contra os nossos irmãos.
Enquanto não nos tomarmos irmãos em Cristo, não sairemos da cadeia da carne.
Só nos livraremos dessa cadeia quando nos tomarmos bons.

Mateus, Capítulo V, w. 27-28: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não cometas
ADULTÉRIO. Eu, PORÉM, VOS DIGO QUE TODO AQUELE QUE LANÇAR UM
OLHAR DE COBIÇA PARA UMA MULHER, JÁ ADULTEROU COM ELA EM
SEU CORAÇÃO.
Provérbios, Capítulo II
15
cujos caminhos são corrompidos, e cujos passos são infames.
16
A fim de seres livre da mulher alheia ou da estranha que usa de palavras
lúbricas,
17
e que abandona o companheiro da sua juventude.
Provérbios, Capítulo V
20
Por que te deixas, meu filho, enganar pela mulher alheia, e repousas no seio
duma estranha?
Provérbios, Cap. XVIII
22
Aquele que achou a uma mulher boa achou o bem: e receberá do Senhor um
manancial de alegria. Aquele que expele a uma mulher virtuosa expele o bem: mas o
que retém a adúltera é um insensato e um ímpio.

Jesus respeitou tanto o Antigo Testamento, que a cada minuto ensinou aos
homens o significado de seus versículos.

Mateus, Capítulo V, v. 29: Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-O
E LANÇA-O LONGE DE TI, PORQUE TE É PREFERÍVEL PERDER UM SÓ DE
TEUS MEMBROS, DO QUE TEU CORPO TODO SEJA LANÇADO NA GEENA.

Eclesiástico, Capítulo XLI
5
Não temas o decreto da morte. Lembra-te do que existiu antes de ti, e
do que virá depois de ti: é um decreto que Deus pronunciou para todos os mortais.
■ E que coisa sobreviverá, senão o que for do beneplácito do Altíssimo? Viva um
homem dez, cem ou mil anos;

no outro mundo não se pedem contas do tempo que alguém viveu.
Tem cuidado da tua boa reputação; porque esta será para ti um bem
mais estável do que mil tesouros grandes e preciosos.
16
A boa vida tem somente certo número de dias; mas o bom nome
permanecerá para sempre.
1

15

Jesus aqui bem nos alerta ser preferível renascer com um defeito físico, do
que nascer perfeito e causar dor ao próximo. A reencamação está presente nesta
passagem. Muitas vezes, aquele que retoma ao corpo físico manco ou com alguma
deficiência, assim o faz como proteção, para não contrair dívidas ainda mais
doloridas.

Mateus, Capítulo V, v. 30: E SE A TUA MÃO DIREITA TE SERVE DE
ESCÂNDALO, CORTA-A E LANÇA-A FORA DE TI: PORQUE MELHOR TE É
QUE SE PERCA UM DE TEUS MEMBROS, DO QUE TODO O TEU CORPO VÁ
PARA O INFERNO.

Jó, Cap. XXXI
20
Se os seus membros não me abendiçoaram, e não se aquentou com os
velos das minhas ovelhas:
21
Se levantei minha mão contra o órfão, ainda quando me via superior, à
porta:
22
Caia o meu ombro da sua juntura, e quebre-se o meu braço com os seus
ossos.
Jó, Cap. XXXIV
12
Porque certamente Deus não condenará sem razão, nem o Onipotente
atropelará a justiça.
17
Acaso pode ser curado aquele que não ama a justiça? E como condenas
tu tão afoitamente aquele, que é justo?
Aqui o Cristo é bem claro, quando diz que é preferível retomar ao mundo físico
deficiente, do que com um corpo perfeito e uma mente privilegiada, e não saber
aproveitá-los para purificar o Espírito. Quantas inteligências estão aí, causando
danos a tantas famílias! Hoje eles têm um corpo perfeito, mas na próxima
existência não terão capacidade sequer para se locomover. Portanto, o que
devemos fazer é lutar para não causar dores. Quantos estão levando a juventude
ao suicídio e ao sofrimento! Certamente seriam mais felizes se não tivessem um
corpo bonito e perfeito. Hoje o que mais presenciamos é a apologia ao sexo, à
droga, ao álcool, ao fumo. E o pior, trazendo-os para dentro dos lares com a maior
facilidade, como se a família estivesse petrificada.

Mateus, Capítulo V, w. 31 -32: Foi também dito: Todo aquele que rejeita sua
mulher, DÊ-LHE CARTA DE DIVÓRCIO. Eu PORÉM VOS DICO: TODO
AQUELE QUE REJEITAR A SUA MULHER, A FAZ TORNAR-SE ADÚLTERA,
A NÃO SER QUE SE TRATE DE MATRIMÔNIO INTERDITO; E TODO
AQUELE QUE DESPOSAR ESSA MULHER REJEITADA COMETE ADULTÉRIO.
Provérbios, Capítulo V
18
A tua veia seja bendita, e vive alegre com a mulher que tomaste na tua
juventude.
19
Cerva caríssima e corça graciosa, os seus encantos sejam o teu recreio
em todo o tempo; no seu amor busca sempre as tuas delícias.
Aqui, a esposa à qual o marido deve conservar-se afeiçoado é chamada cerva e
corça, tipos de graça e beleza femininas. Alerta esta passagem de Provérbios as
mulheres que, ao casar, deixam de se cuidar. Considerando-se donas do marido,
esquecem de namorá-lo e, quando percebem, ele já as trocou por outra.
Provérbios, Capítulo XVIII

O que achou a uma mulher boa, achou o bem e receberá do Senhor um
manancial de alegria. Aquele que expulsa uma mulher virtuosa expulsa o bem; mas o
que retém a adúltera é um insensato e um ímpio.
22

Jesus veio à Terra para ensinar o amor e nesta passagem do Seu Evangelho Ele
dá a cada um de nós mais uma lição de respeito à mulher. O Espiritismo não é
contrário ao divórcio. Como o Cristo não foi contrário à separação daqueles que não
mais agüentam ficar casados, também o Espiritismo não pode exigir que duas
criaturas que não se suportam mais, e que vivem brigando diante dos filhos,
permaneçam juntas apenas para cumprir mera formalidade. Que mérito terão?
Quantos homens, inebriados por carinhas bonitas, desprezam as suas
companheiras e estas, desiludidas, partem em busca da felicidade, só encontrando
homens que brincam com os seus sentimentos! Estes homens são considerados
adúlteros, porque abusam da confiança neles depositada. Adúlteros são todos os
que brincam com os sentimentos do próximo.

Mateus\ Capítulo V, w. 33-37: Ouviste ainda o que foi dito aos antigos: Não
jurarás FALSO, MAS CUMPRIRÁS PARA COM O SENHOR OS TEUS
JURAMENTOS. Eu, PORÉM, VOS DIGO QUE NÃO JUREIS DE MODO ALGUM
NEM PELO CÉU, PORQUE É O TRONO DE DEUS; NEM PELA TERRA,
PORQUE É O ESCABELO DE SEUS PÉS; NEM POR JERUSALÉM, PORQUE É A
CIDADE DO GRANDE REI. NEM JURARÁS PELA SUA CABEÇA, PORQUE
NÃO PODES FAZER UM SÓ CABELO TORNAR-SE BRANCO ou negro. Dizei
somente: "Sim", se é sim; "náo", se I não. Tudo o que passar além disto vem do
maligno.
Provérbios, Cap. XIX
28
A testemunha iníqua faz zombaria da justiça: e a boca dos ímpios devora a
iniqüidade.
Provérbios, Cap. XX

O pão da mentira é gostoso ao homem: porém ao depois a sua boca será
cheia de areia.
Provérbios, Cap. XXI
28
A testemunha mentirosa perecerá: o homem obediente cantará a vitória.
Provérbios, Cap. XXV
18
O homem que diz um falso testemunho contra o seu próximo é um
dardo e uma espada, e uma flecha penetrante.
Provérbios, Cap. XXX
6
Não acrescentes nada às suas palavras, para não seres por isso
repreendido, e achado mentiroso.
17

Entre pessoas dignas e honestas o juramento é supérfluo, porque é fruto da
desconfiança. Quando alguém nos pede para jurar se é verdade o que dizemos ou
fazemos, ele o faz porque não crê em nós. E não vai ser um simples juramento que
o fará mudar de idéia. Portanto, quando Jesus recitou esta estrofe do poema do
Sermão do Monte, Ele quis que os Seus seguidores fossem firmes quando disserem
“sim”, se for sim; “não”, quando for não. E não viver jurando a cada instante.

Mateus, Capítulo V, w. 38-39: Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho,
dente POR DENTE. Eu, PORÉM, VOS DICO QUE NÃO RESISTAIS AO MAU. SE
ALGUÉM TE FERIR A FACE DIREITA, OFERECE-LHE TAMBÉM A OUTRA.

Lamentações de Jeremias, Capítulo III 10 Oferecerá a face ao que o fere.
fartar-se-á de opróbrios.
Êxodo, Capítulo XXI
B
Mas se a mãe morreu da ferida, dará vida por vida,
H Olho por olho. dente por dente, mão por mão, pé por pé.
:s
Queimadura por queimadura, ferida por ferida, nódoa negra por nódoa negra.
Levítico, Capítulo XXIV
I Dirás também aos filhos de Israel: O homem que amaldiçoar o seu Deus
levará o seu pecado:
17
O que ferir ou matar um homem, morra de morte.
18
O que ferir uma besta dará outra em seu lugar, isto é, bésta por
besta.
19
O que ferir a qualquer dos seus compatriotas far-se-lhe-á a ele, como
ele fez ao outro;
20
receberá quebradura, e perderá olho por olho, dente por dente;
qual for o mal que ele tiver feito, tal será ele constrangido a sofrer.
21
O que matar uma besta caseira, dará por ela outra. 0 que matar um
homem será punido de morte.
22
Faça-se entre vós justiça igualmente, quer que o que delinqüiu seja
forasteiro, ou seja compatriota: porque eu sou p Senhor vosso Deus.
Deuteronômio, Capítulo XIX
21
Não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por

olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.
II
Livro dos Reis, Capítulo XIV
5
Logo que teve o reino seguro, mandou matar os seus servos, que tinham morto
o rei, seu pai.
Isaías, Capítulo LIII
1
Foi oferecido (em sacrifício) porque ele mesmo quis, e não abriu a sua boca;
como uma ovelha que é levada ao matadouro, e como um cordeiro diante do que o
tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca.

Jesus iria mais tarde ratificar esse ensinamento com Seu exemplo,
deixando-Se prender e assassinar, como um cordeiro diante de quem o tosquia.
A falta de fé é que leva o homem a revidar as ofensas.
Jó, Capítulo XXXIV
" Porque ele dará ao homem segundo suas obras, e recompensará cada um

segundo o seu proceder.
12
Decerto Deus não condena sem razão, nem o Onipotente atropela a
justiça.

A lei de Deus é imutável, Ele jamais a derroga. O homem recebe de acordo com
o seu merecimento. Portanto, ao citar a passagem olho por olho, dente por dente,
Jesus quis dizer que tudo o que fazemos recebemos de volta; porém, Ele nos
ensina nas entrelinhas que aquele que for ofendido deve fazer tudo para perdoar.
Provérbios, Capítulo XII

Dos frutos da sua boca sacia-se o homem e segundo as suas obras ser-lhe-á
retribuído.
Provérbios, Capítulo XX
22
Não digas: Darei maI por mal; espera pelo Senhor e ele te livrará.
Provérbios, Capítulo XXIV
12
Se disseres: As forças não me ajudam, lembra-te de que aquele que vê o
interior do coração o conhece, e ao guardador da tua alma nada se esconde, e ele
retribuirá ao homem segundo as suas obras.
Salmo LXI
| (,..)tu. Senhor és misericordioso; porque retribuirás a cada um segundo as
suas obras.
14

1 o único modo de efetuar Deus esse perdão é através da reencar- nação. Ela é
o perdão de Deus, confirmado neste Salmo.
Isaías, Capítulo L

Eu entreguei o meu corpo aos que me feriam, e a minha face aos que me
arrancavam a barba; não desviei a minha face dos que me injuriavam e cuspiam.
7
O Senhor Deus é o meu protetor, por isso não fui confundido; por isso
ofereci minha face como uma pedra duríssima, e sei que não ficarei envergonhado
A finalidade deste livro é mostrar ao leitor espírita como o Cristo exemplificou o
Decálogo e que o Sermão do Monte é uma explicação das leis de Deus. E ainda
6

falam que Ele estava indo contra as leis de Deus! E o mesmo que alguns dizem dos
espíritas. Mas é tão fácil saber quem são os errados, é só estudar um dos livros
mais velhos do Planeta e, ao analisá-lo, ver se a nossa Doutrina está indo contra as
leis de Deus. A passagem olho por olho\ dente por dente, também podemos
interpretá- la como a lei de ação e reação, de tudo o que se faz de bom ou de mau
teremos o retomo. Agora, não cabe ao homem revidar a qualquer ofensa. O que
fizermos de mau ao próximo teremos de pagar.

Mateus* Capítulo V, v. 40: E AO QUE QUER CHAMAR-TE A JUÍZO E
TIRAR-TE A TUA TÚNICA, CEDE-LHE TAMBÉM A CAPA.
Salmo XXXVI
26
E sempre compassivo e empresta; e abençoada é sua posteridade.

Ensina Jesus que deve dar-se não somente a túnica, como o manto. A túnica era,
na época, o vestuário mais importante para o israelita. O manto, peça menos
importante, os homens o tinham lançado sobre os ombros. A túnica representava o
que necessitamos para viver e o manto, o supérfluo. Portanto, o cristão não só deve
entregar a túnica — o que ele tem para seu sustento — como também entregar o
supérfluo.

Mateus, Capítulo V, v. 41: AO QUE TE OBRIGA A ANDAR MIL PASSOS, VAI
COM ELE DOIS MIL.
Quis dizer o Cristo que devemos sempre atender de boa vontade a quem nos
vive pedindo, que muitas vezes julgamos um peso em nossas vidas. O certo é o
desapego em prol do próximo, mesmo nos sacrifícios.

Mateus, Capítulo V, v. 42: Dá a quem te pede, e a quem te solicita empréstimo
NÃO VOLTES AS COSTAS.
Deuteronômio, Capítulo XV
6
Tu emprestarás a muitos povos, e de nenhum receberás empréstimos.
Dominarás sobre muitas nações, e nenhum te dominará.
I
Se um dos teus irmãos, que moram dentro das portas da tua cidade na terra
que o Senhor teu Deus está para te dar, cair em pobreza, não endurecerás o teu
coração, nem fecharás a tua mão,
8
mas abri-la-ás ao pobre e lhe emprestarás o que vires que ele precisa.
9
Guarda-te, não te deixes cair num ímpio pensamento e não digas no teu
coração: Está próximo o sétimo ano da remissão; e afastes os teus olhos do teu
irmão pobre, não lhe querendo emprestar o que ele te pede; não suceda que ele
clame contra ti ao Senhor, e isto se torne para ti um pecado.
10
Mas dar-lhe-ás (o empréstimo) e não usarás de astúcia alguma em o
socorrer nas suas necessidades, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o
tempo e em todas as coisas em que puseres a mão.
II
Não faltarão pobres na terra da tua habitação, por isso eu te ordeno que
abras a mão para o teu irmão necessitado e pobre, que vive contigo na terra.

Devemos fazer a caridade sempre a quem nos estende a mão, nunca deixando-a
vazia, ou seja, jamais recusar algum pedido, jamais virar as costas a quem nos pede
emprestado. Mais vale fazer alguém feliz, do que arrepender-se de não tê-lo
socorrido.

Mateus, Capitulo V, w. 43-46: Ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo, e
aborrecerás O TEU INIMIGO. Eu, PORÉM, VOS DICO: AMAI OS VOSSOS
INIMIGOS, FAZEI BEM AOS QUE VOS ODEIAM, E ORAI PELOS QUE VOS
MALTRATAM E VOS PERSEGUEM, DESSE MODO SEREIS FILHO DE VOSSO
Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre MAUS E BONS, E MANDA
CHUVA SOBRE JUSTOS E INJUSTOS. POR- QUE, SE AMAIS (SOMENTE) OS
QUE VOS AMAM, QUE RECOMPENSA HAVEIS DE TER? NÁO FAZEM OS
PUBLICANOS TAMBÉM O MESMO?
Devemos amar os inimigos, que sào na verdade amigos, porque são eles que nos
ajudam, cortando nossas arestas, limpando-nos das nossas imperfeições.
No Antigo Testamento, encontramos:
Levítico, Capítulo XIX

(...) Julga o teu próximo com justiça.
Não serás um acusadur, nem um maledicente entre o povo. Não conspirarás
contra o sangue do teu próximo (com falsos testemu- nhos)(...).
18
Não busqv.es ocasião de te vingares, nem te lembres da injúria de teus
concido/Jãos. Amaras <o teta amiga, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Gênesis, Capítulo XXVII
41
Portanto, Esaú odiava Jacó por causa da bênção com que o pai o abençoara, e
disse no seu coração: virão os dias de luto, e eu matarei Jacó, meu irmão.
44
Habitarás com ele algum tempo, até que se aplaque o furor do teu
irmão,
45
e cesse a sua indignação, e se esqueça do que lhe fizeste; depois
mandarei lá alguém e te farei conduzir de lá para cá
15
16

Esta passagem refere-se aos dois filhos de Isaque. Se Esaú houvesse matado
Jacó, ou teria sido ele mesmo punido com a morte, ou ter- se-ia visto na obrigação
de fugir para subtrair-se à justiça da lei. O que tirasse a vida do seu irmão estaria
cometendo um grave delito, indo contra a lei de Deus, que diz: Não Matarás.
A justiça de Deus é perfeita, por isso a ninguém devemos julgar; quando
julgamos estamos condenando. Devemos distinguir entre o erro, que sempre deve
ser rejeitado, e o que erra, o qual conserva sempre a individualidade própria de
pessoa, mesmo quando violento e errado. Só Deus é o juiz; somente Ele penetra os
corações, por isso proíbe-nos julgar a culpa interna de qualquer pessoa. Quando
cessou a ira, os dois irmãos, Esaú e Jacó, se encontraram. Por isso diz Jesus que o
perdão é o amor em ação.
Provérbios, Capítulo XXV
21

Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer: se tiver sede, dá- lhe

água para beber,
22
porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor
te dará a paga.

Ao perdoar um inimigo, ele, envergonhado, deverá enrubescer e, vencido pela
caridade, será movido a arrepender-se dos males que ocasionou. E este o sentido
da expressão: amontoarás btvsas vivas sobre sua cabeça.
LevíticOy Capítulo XIX

Não odiarás o teu irmão no teu coração; mas repreende-o publicamente para
que não incorras em pecados por sua causa.
18
Não busques ocasião de te vingares, nem te lembres da injúria de teus
concidadãos. Amarás o teu amigo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
X1

O Sermão da Montanha é o código moral da Humanidade e feliz daquele cujas
ofensas não lhe causam mal algum. Que a caridade para com o próximo seja o
perdão das ofensas. Às vezes somos muito duros com as pessoas às quais muito
devemos, e basta uma só palavra para nos afastarmos delas, porque o orgulho e o
amor-próprio dominaram a nossa fraca alma. Agigantados de revolta, deixamos
para trás compromissos intransferíveis e não indagamos a nós mesmos quantas e
quantas vezes fomos indiferentes e agressivos com a pessoa que hoje não
queremos mais trabalhar ao seu lado. A falta de amor ainda é o maior inimigo do
homem. Aqueles que se ofendem facilmente são os que mais praticam ofensas
verbais contra o próximo. Por isso não estão preparados para ouvir algumas
verdades, deixando-se levar pelo orgulho e pelo amor próprio.

Mateus, Capítulo V, v. 47: E, SE SAUDARDES SOMENTE OS VOSSOS IRMÃOS,
QUE FAZEIS (nisso) de especial? Não fazem também assim os gentios?

Salmo CXXIII
3
Compadece-te de nós, Senhor, compadece-te de nós, pois estamos I
fartos de desprezo.
4
A nossa alma está sobremodo farta da zombaria dos arrogantes, I e do
desprezo dos soberbos.
Provérbios, Cap. XVIII
3
Quando vem o ímpio, vem também o desprezo; e com a desonra 1 vem o
opróbrio.
Alguém que se diz espírita não pode isolar aquele que não lhe é I simpático. É
muito fácil fugirmos de alguém por dele escutar palavras I que não nos agradam.
Onde está a nossa caridade? Será que a possuí- I mos? Ou temos apenas um verniz
e nada mais?

Mateus, Capítulo V, v. 48: Sede, pois, perfeitos, como também vosso Pai
celestial É PERFEITO.
Levitico, Cap. XIX
1
Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.

A doutrina do Cristo pede que perdoemos também as injúrias, e o preceito do amor
estende-se a todos, até àqueles de quem não gostamos, tal é o mandamento da lei.

Mateus, Capítulo VI, w. 1-4: Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos
homens, COM O FIM DE SERDES VISTOS POR ELES, DOUTRA SORTE NÃO
TEREIS DIREITO 1 RECOMPENSA DO VOSSO PAI, QUE ESTÁ NOS céus.
Quando, pois, dás esmola, náo faças tocar a trombeta DIANTE DE TI, COMO
FAZEM OS HIPÓCRITAS NAS SINAGOGAS E NAS RUAS, PARA SEREM
LOUVADOS PELOS HOMENS. Em VERDADE VOS DIGO QUE JÁ RECEBERAM
A SUA RECOMPENSA. MAS, QUANDO DÁS ESMOLA, NÃO SAIBA A TUA
ESQUERDA O QUE FAZ A TUA DIREITA, PARA QUE A TUA ESMOLA FIQUE
EM SEGREDO; E TEU PAI, QUE VÊ EM SEGREDO, TE PAGARÁ.

Eclesiástico, Capítulo III
33
A água apaga o fogo ardente, e a esmola resiste aos pecados.
34
Deus contempla aquele que exerce a caridade, e lembra-se dele para
o futuro, e no tempo da desgraça encontrará um apoio.
Eclesiástico, Capítulo IV
1
Filho, não prives o pobre da sua esmola, e não apartes dele os teus
olhos.
2
Não desprezes aquele que tem fome, nem exasperes o pobre
necessitado.
3
Não aflijas o coração do pobre, e não difiras dar ao angustiado.
I Não rejeites a petição do atribulado, nem voltes o teu rosto ao pobre.
3
Não afastes o teu olhar do indigente, irritando-o, nem dês ocasião aos que te
pedem de te amaldiçoar por trás;
s porque aquele que te amaldiçoa na amargura da sua alma será ouvido na
imprecação, e o seu Criador o ouvirá.
8
Aplica o teu ouvido ao pobre, paga-lhe a tua divida, e responde- lhe
pacificamente e com doçura.
16
A tua mão não esteja aberta para receber, e fechada para dar.
Eclesiástico, Capítulo VII
i Não sejas pusilânime no teu coração,
10
nem te descuides de fazer oração e dar esmola.
36
Estende a tua mão para o pobre, a fim de que o teu sacrifício de expiação
e a tua oferta sejam perfeitos.
37
A beneficência é agradável a todos os vivos, e não impeças que ela se
estenda aos mortos.
Este versículo 37 é muito explícito para os que estão no corpo físico,
mostrando-lhes como a caridade é importante. Quando o encarnado a faz em prol
de alguém que partiu, o beneficia por demais. Os filhos, os maridos, as esposas,
enfim, os desencarnados não precisam de missa nem de velas, precisam que os que
ficam façam caridade.
39

Não sejas preguiçoso em visitar os enfermos, porque è assim que tu te

fortificarás na caridade.
Eclesiástico, Capítulo X
29
Não te orgulhes quando te sair bem a tua obra, e não te abandones à preguiça
no tempo da aflição.
Eclesiástico, Capítulo XI
1
A sabedoria do humilde o sublimará em honras, e o fará assentar no meio dos
grandes.
15
(...)A caridade e as boas obras têm nele a sua origem.
Eclesiástico, Capítulo XII
1
Se fizeres bem, sabe a quem o fazes, e terás muito mérito nele.
2
Faze bem ao justo, e receberás uma grande recompensa, se nào dele, pelo
menos do Senhor.
3
Não há nada de bom para aquele que sempre faz o mal, e que não dá
esmolas, porque o Altíssimo aborrece os pecadores, e usa de misericórdia com os
penitentes.
Eclesiástico, Capítulo XIV
13
Faze bem ao teu amigo antes da morte, e, estendendo a mão, dá esmola ao
pobre, segundo as tuas posses.
Eclesiástico, Capítulo XVII
16
E todas as suas obras estão diante de Deus como o sol, e os seus olhos
estão sempre fixos no seu proceder.
18
A esmola do homem é diante de Deus como um selo, e ele conserva a
beneficência do homem como a menina dos olhos.
Eclesiástico, Capítulo XXIX
1
Aquele que usa de misericórdia empresta a juro ao seu próximo; e aquele que
tem a mão generosa guarda os mandamentos.
12
Por causa do mandamento acode o pobre, e não o deixes ir com as mãos
vazias na sua indigência.
15
Encerra a esmola no seio do pobre, e ele rogará por ti para te livrar de ttodo
mal.
Provérbios, Capítulo XIX
17
O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá.
Provérbios, Capítulo XXI
13
Quem fecha o ouvido ao clamor do pobre, esse mesmo também clamará e não
será ouvido.
Provérbios, Capítulo XXII
2
O rico e o pobre encontraram-se; o Senhor criou-os a ambos.
Provérbios, Capítulo XXVIII
27
Aquele que dá ao pobre não terá necessidade; aquele que o despreza quando
lhe pede cairá na penúria.
Provérbios, Capítulo XXXI

20

Abriu a sua mão para o necessitado, e estendeu os seus braços para o pobre.

São muito lindos esses versículos do mais belo poema já declamado por alguém.
Ensina-nos Jesus a nos tomarmos humildes, porque o verdadeiro caridoso não faz
propaganda dos seus atos, mas antes os mantém tão ocultos, que nem as pessoas
mais íntimas tomam deles conhecimento. Deus está presente em cada ato nosso,
portanto, só a Ele devemos agradar. Os verdadeiros cristãos não devem propalar o
que fazem. Ao fazerem o bem ao próximo, o perfume da caridade inundará os que
deles se aproximarem.
Quem é verdadeiramente caridoso não grita que faz caridade para ser
elogiado. Quem vive em Espírito não busca esses aplausos, que nada valem para o
crescimento espiritual.

Mateus, Capítulo VI, w. 5-8: E, QUANDO ORAIS, NÃO SEJAIS COMO OS
HIPÓCRITAS, QUE GOSTAM DE ORAR EM PÉ NAS SINAGOGAS E NOS
CANTOS DAS PRAÇAS, A FIM DE SEREM VISTOS PELOS HOMENS; EM
VERDADE VOS DIGO QUE GÁ) RECEBERAM A SUA RECOMPENSA. TU,
PORÉM, QUANDO ORARES, ENTRA NO TEU QUARTO, E, FECHADA A
PORTA, ORA A teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê em segredo, te dará a
RECOMPENSA. QUANDO ORAIS, NÃO USEIS DE REPETIÇÕES INÚTEIS
COMO OS GENTIOS, QUE PENSAM QUE PELAS MUITAS PALAVRAS SERÃO
ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe O QUE
VOS
É
NECESSÁRIO, ANTES QUE VÓS LHO PEÇAIS.
I

Livro dos Reis, Capítulo VIII
Mas atende, Senhor Deus meu, à oração do teu servo e às suas súplicas;
ouve o hino e a oração que o teu servo faz hoje em tua presença,
29
para que os teus olhos estejam abertos de noite e de dia sobre esta casa,
da qual disseste: O meu nome estará nela; para ouvires a oração, que o teu servo te
oferece neste lugar,
30
para ouvires a deprecação do teu servo, e do teu povo de Israel, em tudo o
que te pedirem neste lugar; e para as ouvires do lugar da tua morada no céu, e,
para que, tendo-as ouvido, lhes sejas propício.
1 Livro dos Reis, Capítulo IX
2
lhe apareceu o Senhor segunda vez. como lhe linha aparecido em Gabaão.
1
E o Senhor lhe disse: Eu ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste em minha
presença; santifiquei esta casa. que me edificaste, para nela estabelecer para
sempre o meu nome e nela estarão sempre os meus olhos e o meu coração.
4
Se tu também, se andares na minha presença, como andou teu pai. em
simplicidade de coração, e na equidade, e se fizeres tudo o que te tenho mandado,
e guardares as minhas leis e as minhas ordenações (...).
I Livro dos Reis, Capítulo XIII
6
E disse o rei ao homem de Deus: Faze oração ao Senhor, teu Deus, e
roga-lhe por mim, para que se me restitua a minha mão. E o hon\em de Deus fez
oração ao Senhor, e o rei trouxe a si a sua mão, e ela ficou como antes era.
28

Disse mais o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, eeute darei
presentes.
8
E o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que tu me houvesses de dar
metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste
lugar;
7

Muitos só sabem pedir a Deus, mas trabalhar em Seu nome não procuram.
Recitam várias ladainhas, ou mesmo fazem belas preces, mas quanto à prática do
amor ao próximo, não buscam saber por que essa prece chamada Caridade é o único
caminho que leva-nos a Deus. Os bons filhos de Deus têm de professar fé e
caridade; mas, se a fé não os toma sinceros, bondosos, pacientes, dominados pelo
amor ao próximo, tomando gosto pelas coisas que o Cristo ensinou aos homens, é
uma fé morta a seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição à
sociedade, porque o verdadeiro homem de fé elevará os pensamentos e
enobrecerá a vida. As cerimônias no serviço de Deus não são ritos destituídos de
sentido, como as dos fariseus hipócritas. Principalmente os espíritas devem cuidar
para não se tomarem traidores do Evangelho de Jesus, só amando-0 por palavras e
longe d’Ele se encontrando por não possuir a Sua doutrina no coração. Estes é que
gostam de recitar longas orações em público, mas quando são convidados a se
aproximar do pobre, dizem que não têm tempo, que já há muito trabalho em
família.
Salmo XIX
5

Conceda-te o que te deseja o coração, e realize todos os teus desígnios.

Salmo CXIX
1
Clamei ao Senhor na minha tribulação, e atendeu-me.
2
Livra-me a alma, Senhor, dos lábios que mentem, e da língua que engana.
Salmo CXX
1
Para as montanhas levanto os meus olhos: de onde me virá socorro?
2
O meu socorro vem do Senhor, autor do céu e da terra.
Salmo CXLI
I Ao Senhor brado a grandes vozes: a grandes vozes imploro ao Senhor.
3
Exponho na sua presença a minha inquietação, diante dele exponho a minha
angústia.
4
Quando ansioso se agita o meu espírito, tu conheces o meu caminho. Na
vereda em que ando, ocultaram-me um laço.
5
Olho à direita e vejo, e ninguém que de mim cuide. Nenhum lugar para onde
possa fugir, ninguém que vele pela minha vida.
6
A ti, Senhor, clamo; digo: tu és o meu refúgio, meu quinhão na terra dos
vivos.
Salmo CXLIV
19
Ele fará a vontade dos que o temem, ouvirá os seus clamores e os salvará.
Eclesiástico, Cap. XVIII

23

Deus.

Prepara a tua alma antes da oração e não sejas como um homem que tenta a

Jesus bem orienta o homem sobre o modo correto de orar, onde quer que esteja.
Devemos orar em silêncio, ninguém precisa saber se estamos orando. Jesus
condena a afetação dos que fazem exibição do seu devotamento. Não é, porém,
reprovada a oração em público, que o próprio Jesus praticou. A oração é um
encontro íntimo com Deus, por isso toda ostentação faz perder o seu valor e
conteúdo. Muitos julgam que ao repetir por várias horas uma única prece, Deus a
escutará.

Mateus, Capítulo VI, v. 9: Vós, pois, orai assim: Pai nosso, que estais nos céus,
SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME.

O Pai-Nosso foi a única oração que Jesus ensinou aos apóstolos, no Sermão da
Montanha. Nesta oração Jesus condensou todas as orações mais elevadas, de
todos os homens e de todos os tempos. O Pai- Nosso é uma oração completa. São as
mais perfeitas instruções que recebemos do Cristo a respeito da prece. Antes de
encontrar o Espiritismo, não sabíamos o que verdadeiramente era a prece. Recitar
o Pai-Nosso era para nós uma prática rotineira, todos tinham de aprendê-lo com
seus pais. Ele, o Pai-Nosso, é recitado uma, duas ou muitas vezes, conforme o
momento que estamos passando. Só a Doutrina Espírita ensina os homens desde
criança o valor da prece. E o Pai-Nosso tomou-se tão respeitado para nós, que
poucas vezes recorremos a ele. Recitá-lo várias vezes seria dizer o nome do
Senhor em vão.
Portanto, querido leitor, pensando em você é que estamos escrevendo este
livro, Amigo e Mestre. Esperamos que ele o leve até o Antigo Testamento, para lhe
mostrar como Jesus respeitou o Pai e veio ao plano físico para ensinar ao homem
encarnado como respeitar as leis de Deus.
Vamos aprender um pouco mais dessa oração que Jesus nos ensinou em Mateus,
Capítulo VI, versículos 9 a 13, a seguir transcritos:

Mateus, Cap. VI, v. 9: Pai-Nosso (...)
— Deus é o Pai de todas as criaturas do Universo. Foi Ele quem um dia nos ofertou a
vida eterna.

Deuteronômio, Capítulo VI
4
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
5
Amarás ao Senhor teu Deus de todo coração, e de toda a tua alma,(...)
6
E estas palavras, que hoje eu te intimo, estarão (gravadas) no teu coração;
7
e tu as ensinarás a teus filhos, e as meditarás assentado em tua casa, e
andando pelo caminho, ao deitar-se para dormir e ao levantar- se.
Isaías, Capítulo I
2
Ouvi, céus, e tu, ó terra, escuta, porque o Senhor é quem falou. Criei
filhos, e engrandeci-os, porém eles me desprezaram.

Conheceu o boi o seu possuidor, e o jumento o presépio do seu dono, mas
Israel não me conheceu, e o meu povo não entendeu.
3

Mateus, Capítulo VI, v. 9: (...)QUE ESTAIS NOS CÉUS
- A casa de Deus é o infinito, tào acima de nós, que não podemos vê-Lo, E por isso
muitos O ignoram. Mas Deus está nos céus porque é perfeito, uno, indivisível.

Jó, Capítulo XXXVI
25
Todos os homens o vê em, mas cada um o vê de longe.
26
Com efeito. Deus é grande, e ultrapassa toda a nossa ciência, o número dos
seus anos é incalculável.
Eclesiastes, Capítulo V
1
Não digas nada inconsideradamente nem o teu coração se apresse a
proferir palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu, e tu sobre a terra;
portanto, sejam poucas as tuas palavras.
Salmo XVIII
2
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das
suas mãos.

Mateus, Capítulo VI, v. 9: (...) Santificado seja O vosso nome (...)
— Deus deve ser respeitado por todos os Seus filhos. Ele espera que cada um jogue
fora as imperfeições para viver no Seu reino de paz. O Cristo, um Espírito sublimado,
veio até o plano físico para viver a lei de Deus, e o fez com muita dignidade. E aquele
que diz amar Jesus deve tudo fazer para se libertar das coisas perecíveis e se
preparar para chegar a Deus através do respeito à Sua lei.

Isaías, Capítulo LXVI
I
Eis aqui o que diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra é o escabelo de
meus pés. Que casa è essa que vós haveis de edificar para mim, e que lugar è esse
do meu descanso?
Eclesiástico, Capítulo XVIII
8
O número dos dias do homem, quando muito, são cem anos, estes são
reputados como uma gota de água do mar, e assim como é um grão de areia, do
mesmo modo são poucos os anos no dia da eternidade.
9
Por isso é que o Senhor se mostra paciente com os homens, e derrama sobre
eles a sua misericórdia.
II
Por isso é que sobre eles derramou as fontes da sua propiciação, e lhes
mostrou o caminho da equidade.
14
Ele se compadece daquele que recebe a doutrina da sua misericórdia, e do
que se dá pressa a se submeter aos seus mandamentos.
22
Nenhuma coisa te embarace de orar sempre, e não te envergonhes de
te justificar até à morte, porque a recompensa de Deus dura para sempre.

Prepara a tua alma antes da oração, e não sejas como um homem que
tenta a Deus.
Eclesiástico, Capítulo XIX
18
E dá lugar ao temor do Altíssimo; porque toda a sabedoria consiste no
temor de Deus, e nela se ensina a temer a Deus, e em toda a sabedoria se acha a
disposição da lei.
21
Um homem, que tem pouca sabedoria, e que é falto de senso, mas que
tem o temor de Deus, vale mais do que o que tem um grande senso, mas que quebra
a lei do Altíssimo.
23

Mateus, Capítulo VI, v. 10: Venha a nós O VOSSO reino (...)
— Deus sempre está presente, mostrando ao homem encarnado o Seu reino de
amor, no cenário simples porém belo da Natureza que cerca os encarnados, e feliz
daquele que O respeita nas Suas criaturas. Jesus, quando recitou esta estrofe do
Sermão do Monte, quis nos ensinar a encontrar o Reino de Deus ainda no corpo
físico.

Eclesiástico, Capítulo XLIII
10
O brilho das estrelas é a beleza do céu, (por elas) o Senhor ilumina o mundo
nas alturas.
12
Contempla o arco-íris, e bendize aquele que o fez; o arco-íris é muito
formoso no seu resplendor.
13
Ele cerca o céu com um círculo de glória, são as mãos do Excelso que o
estenderam.
Já, Capítulo XIII
3
Contudo, falarei ao Onipotente, e com Deus desejo conversar(...).
Salmo X
5
O senhor habita no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Os seus
olhos observam, as suas pálpebras examinam os filhos dos homens.

Mateus, Capítulo VI, v. 10: (...)Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos
CÉUS.
— Deus está presente em todo o Universo, onde vela por todas as Suas obras.

Jó, Capítulo XXVIII
24
Porque Ele vê até as extremidades do mundo: e vê tudo ô que há debaixo do
céu.

Mateus, Capítulo VI, v. 11: O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE.
— Todos os encarnados necessitam do alimento para a sustentação do corpo
material, corpo este necessário para a purificação espiritual. Mas não só do
alimento material vive o homem, preciso se faz que ele busque o pão de Deus,
indispensável a todos os que labutam neste Planeta de expiação e provas. Tenha a

certeza, leitor, de que Deus sempre alimenta Seus filhos, basta que também
façamos jus às Suas leis.
Provérbios, Capítulo I

Convertei-vos com a minha correção; eu vou espalhar sobre vós o meu
espírito, vou ensinar-vos a minha doutrina.
24
Mas, visto que eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me; visto que estendi
a minha mão, e não houve quem olhasse para mim;
25
visto que desprezastes todos os meus conselhos, e não fizestes caso das
minhas repreensões.
31
Comerão, pois, os frutos do seu proceder, e fartar-se-ão dos seus conselhos.
33
Mas aquele que me ouve viverá tranquilo, e gozará de abundância de bens,
sem receio de mal algum.
Provérbios, Capítulo IX
5
Vinde, comei o pão que vos dou, e bebei o vinho que vos preparei.
6
Deixai as ninharias, e vivei (felizes), e andai pelos caminhos da prudência.
Provérbios, Capítulo XII
9
Mais vale o pobre que tem o preciso para viver, do que o jactan- cioso que
nào tem pão.
Provérbios, Capítulo XXX
K
Afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas; não me dês nem a pobreza,
nem as riquezas; dá-me somente o que for necessário para viver;
9
para que não suceda que, estando saciado, eu te negue e diga: Quem è o
Senhor? Ou que, constrangido pela pobreza me ponha a furtar, e perjure o nome
de Deus.
Provérbios, Capítulo XXXI
7
para que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais
da sua dor.
x
Abre a tua boca a favor do mundo, e para defenderes as causas de todos os
abandonados.
9
Abre a tua boca, ordena o que é justo, e faze justiça ao necessitado e ao
pobre.
Eclesiastes, Capítulo V
17
Pareceu-me, pois, bem que o homem coma, beba, e colha com alegria o fruto
do seu trabalho com que se fatigou debaixo do sol durante o número dos dias da
sua vida, os quais Deus lhe deu; e esta é a sua parte.
18
E para todo o homem, a quem Deus tem dado riquezas, e fazenda, e lhe tem
concedido faculdade para que coma delas, e desjhite a sua parte, e viva alegre do
seu trabalho isto para o tal, digo, é um dom de Deus.
Eclesiastes, Capítulo VI
Todo o trabalho do homem é para a sua boca; mas a sua alma não ficará saciada
com isso.]
23

0 homem trabalha para comer e satisfazer às necessidades naturais, porém
não deve esquecer-se de alimentar a alma, que é imortal.
Eclesiastes, Capítulo XI

Lança o teu pão sobre as águas que passam, porque depois de muito tempo o
acharás.
1

Quem come do pão espiritual reparte com o próximo o pão do dia- a-dia e tudo
o que jogar sobre as águas que passam, as águas tumultuosas do mar da vida,
acha-lo-á e o trará de volta.]

Mateus, Capítulo VI, v. 12: Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos AOS QUE NOS TÊM OFENDIDO.

Eclesiástico, Capítulo XXVIII
1
Aquele que quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor, o qual tirará
exata conta dos seus pecados.
2
Perdoa ao teu próximo que te ofendeu, e então, quando pedires,
ser-te-ão perdoados os pecados.
3
Um homem conserva a sua ira contra outro homem, e pede a Deus
remédio?
4
Ele não tem compaixão dum homem seu semelhante, e pede perdão dos
seus pecados?
5
Ele sendo carne conserva rancor, e pede propiciação a Deus? Quem lha
alcançara pelos seus delitos?
6
Lembra-te dos teus novíssimos, e deixa de nutrir inimizades:
I
porque a corrupção e a morte estão a cair sobre aqueles que quebrantam
os mandamentos do Senhor.
8
Lembra-te do temor de Deus, e não te ires contra o teu próximo.
9
Lembra-te da aliança do Altíssimo, e não faças caso da ignorância do
próximo.
10
Abstém-te de litígios, e diminuirás os pecados;
II
porque o homem iracundo acende pendências, e no meio dos que têm paz
meterá inimizade.
Levítico, Capítulo XIX
18
Não busques ocasião de te vingares, nem te lembres da injúria de teus
concidadãos. Amarás o teu amigo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Provérbios, Capítulo XX
22
Não digas: Darei mal por mal: espera no Senhor e ele te livra rá.
Jesus ensina-nos a perdoar os nossos ofensores até o dia em que, já
purificados, não nos sintamos ofendidos. Se não soubermos perdoar, como
poderemos pedir perdão a Deus? Quantos, apesar de se dizerem cristãos,
possuem o ódio na alma! Recitam o Pai-Nosso mil vezes, mas ainda não aprenderam
a orar com Jesus; ainda pensam que o Mestre tem preferência por crenças,
esquecendo que Ele, o Amigo e Mestre, recitou a parábola do Samaritano como

exemplo do verdadeiro filho de Deus.
O perdão é a luz que a usina do coração direciona àquele que nos caluniou e nos
causou dores. O perdão é a força da alma gritando: não se sinta ofendido, porque
tem Jesus no coração. O perdão é a asa do Espirito que voa além, muito além das
ofensas. Quem não perdoa não ama Jesus nem pode dizer-se espírita. Quando
ofendidos, devemos indagar: quantas vezes já ofendemos a outrem ? Quem se
sente ofendido tem o orgulho e o amor próprio por companheiros. Os orgulhosos e
vaidosos são os que nunca perdoam. O perdão é a mão do Cristo unindo as criaturas
de Deus. O perdão é a brisa da fraternidade soando em nossos ouvidos. Perdão, a
bela música do coração. O perdão é o coração dizendo: eu amo você. Diz Jacó, um
Espírito amigo: só os mansos não se sentem ofendidos^ os orgulhosos vivem
ofendendo e sentindo-se ofendidos. O perdão de Deus é infinito, porque procede
de um Pai amigo. Jesus recitou o poema do perdão quando pediu a Deus: perdoa,

Senhor, eles não sabem o que fazem.

Mateus, Capítulo VI, v. 13: E NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO, MAS
LIVRAI-NOS DO MAL.

Salmo XVII
30
Graças a vós, afronto batalhões armados, graças ao meu Deus transponho as
muralhas.
Salmo CXVIII
146
Eu Vos invoco; salvai-me, e guardarei as vossas prescrições.
173
Venha em meu auxílio a vossa destra, porque escolhi os vossos preceitos.
Salmo CXXXIX
2
Livrai-me, Senhor, do malvado, guardai-me do homem violento;
x
Senhor Deus, socorro meu poderoso, no dia do combate, vós me protegeis a
cabeça.
Salmo CXLI
1
Atende ao meu pedido; extrema é a minha miséria. Livra-me dos meus
perseguidores, porque são mais fortes do que eu.
Salmo CXLII
7
Ouvi-me prontamente, Senhor, porque desfalece o meu espírito. Não me
oculteis a vossa face, para que não me assemelhe aos que descem à sepultura.
8
Fazei-me sentir logo a vossa graça, que em Vós ponho a minha confiança.
Mostrai-me o caminho em que hei de andar.
10
Ensinai-me a fazer a vossa vontade, porque sois meu Deus. E bom o vosso
espirito; conduza-me em terra plana.
11
Pelo vosso nome. Senhor, conservai-me a vida. pela vossa clemência.
livrai-me a alma da angústia.
Se buscarmos Deus, encontraremos forças para nào praticar erros.
Entretanto, as coisas temporais inebriam as almas sem fé, que vivem caindo em
tentação. Jesus prometeu o Consolador, mas ainda não pedimos proteção aos bons

Espíritos na hora em que estamos tentados a errar. Somente a Doutrina nos ajuda
a resistirá influcnciaçào dos Espíritos menos evoluídos. Os homens humildes são
dóceis aos conselhos do Cristo e conseguem resistir às paixões e aos vícios. Jesus
aqui ensina ao homem o poder da oração, que devemos buscar no momento de
fraqueza. No Pai-Nosso, o Cristo ensina-nos a nos livrarmos da tentação, a
proteger-nos dos erros. No versículo 14, do Capítulo Ví de Mateus, volta Jesus a
recomendar, ou melhor, a explicar o Pai-Nosso:

Mateus, Capítulo VI, v. 14: Porque, se vós perdoardes aos homens as suas
ofensas, TAMBÉM VOSSO PAI CELESTE VOS PERDOARÁ.(...)
Salmo XXIV
| Por causa do vosso nome, Senhor, perdoai o meu pecado, que é grande.
Salmo XXXI
1
Feliz daquele cuja falta foi perdoada, e cujo pecado foi coberto.
2
Feliz daquele a quem o Senhor não argúi de culpa e em cujo espirito não
há dolo.
Salmo CXXXII
1
Oh! como é bom e agradável aos irmãos viverem juntos.
Como podemos pedir perdão dos nossos erros, se não temos coragem de
perdoar?

Mateus, Capítulo VI, v. 15: Mas, se não perdoardes aos homens, tão pouco vosso
Pai vos perdoarã os vossos pecados.

Salmo LXXXVI
5
Porque tu. Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em
benignidade para com todos os que te invocam.
Provérbios, Cap. XIX
A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; e sua glória está em esquecer
ofensas.
Isaías, Cap. LV
Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se
ao Senhor, que se compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em
perdoar.
O espírita bem conhece a lei de causa e efeito. Enquanto praticarmos
iniqüidades, teremos de reencamar. Deus não pode perdoar as nossas dividas
quando temos de saldá-las junto aos nossos ofensores, a quem não queremos
perdoar. Não é Deus que tem de nos perdoar, e sim o homem que jamais deve
sentir-se ofendido, porque se ele não sabe perdoar, também não tem condição de
merecer o perdão de Deus. Tem antes de amansar ó coração, fazendo-o despertar
para o amor a Deus e a todos os Seus filhos, principalmente os nossos ofensores.

Mateus, Capítulo VI, v. 16: Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os
HIPÓCRITAS QUE DESFIGURAM OS SEUS ROSTOS PARA MOSTRAR AOS
HOMENS QUE JEJUAM. Na VERDADE VOS DIGO QUE B RECEBERAM A SUA
RECOMPENSA.

E linda esta passagem do Sermão da Montanha\ Como existem pessoas que
adoram mostrar aos outros o seu sofrimento, que têm prazer em chorar e contar
as suas tristezas. E quantos viúvos e viúvas há que, apesar de estarem felizes com
a morte do companheiro, gritam e se cobrem de luto para demonstrar sofrimento.
O Cristo conhece bem essas criaturas. E a advertência se encontra nesta
passagem do Sermão do Monte. Só Deus deve conhecer a dor que estamos
passando, porque o homem de fé não deseja transmitir o seu sofrimento ao
próximo. A cada um basta a sua própria dor. Por que desejar fazer o mundo chorar,
somente para nos fazer companhia? Não temos o direito de jogar nossas lágrimas
na alegria do próximo.
Jeremias, Capítulo VIII
18

mim.

A minha dor é sobre toda a dor, o meu coração está angustiado dentro de

Que direito tem aquele que se encontra triste de estragar a alegria do outro,
lamentando e chorando? Podemos desabafar com alguém em quem confiamos. Mas
muitos que sofrem tocam a trombeta, falam da sua tristeza, para todo mundo lhes
ter piedade.
Jeremias, Capítulo X

Ai de mim, por causa da minha ruína e da minha chaga maligna. Mas eu disse:
Fui eu que procurei esta desgraça: è justo que a sofra.
Isaías, Capítulo L
O Senhor Deus é meu protetor: quem há que me condene? Eis que serão todos
consumidos como um vestido: a polilha os comerá.
19

Quem tem fé não vive chorando e reclamando da vida: busca a Deus, através da
fé no Amigo e Mestre Jesus.
Neemias, Capítulo I

Quando ouvi estas palavras, sentei-me, chorei, e derramei lágrimas durante
muitos dias e jejuava e orava na presença do Deus do céu.
4

Neemias era homem de ação e de fé, intrépido diante das dificuldades. Ele
jejuava diante de Deus e não como algumas pessoas que choram e lamentam em
todos os lugares, querendo entristecer a terra. Muitas pessoas só gostam de
contar tragédias. É para elas que Jesus falou, em Mateus, Capítulo VI, na
passagem a seguir transcrita:

Mateus Capítulo VI, w. 17-18: Mas tu, quando jejuares, unce a tua cabeça e lava o
TEU ROSTO, A FIM DE QUE NÃO PAREÇA AOS HOMENS QUE JEJUAS, MAS
A TEU Pai, que está presente ao (que há de mais) secreto, E TEU Pai que vê o
secreto, te dará recompensa.
Só a Deus devemos mostrar o nosso desespero. Quem tem fé, a Ele confia as
suas tristezas. É linda esta passagem de Jesus! Quem mostra aos homens o seu
desalento já recebeu a sua recompensa. Os homens, os amigos, já o ouviram 1
viram as suas lágrimas, só que a sua dor foi jogada sobre outros ombros, e ele não
correu para os braços de Deus.
Aquele que está passando por momentos difíceis deve chamar por Deus e por
Jesus, e não sair gritando, falando do seu desespero. Ao jejuar, não andemos
cabisbaixos, a mente ocupada conosco mesmos, julgando-nos infelizes porque
temos o tempo dedicado ao Cristo. Aquele que se entrega a Deus é o que mais
aceitável serviço Lhe presta. A fisionomia dos homens e das mulheres que andam e
trabalham com Deus exprime a paz interior. Se você chorou, lave o rosto e procure
levar a vida normalmente. Só chore diante do Pai e do nosso irmão mais velho,
Jesus. Muitas vezes jogamos lágrimas fora, pois poucos irão chorar jun- !o a nós.

Mateus, Capítulo VI, v. 19: Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a
FERRUCEM E A TRAÇA OS CONSOMEM, E ONDE OS LADRÕES PERFURAM
AS PAREDES E ROUBAM.
Salmo XLVIII
18
Porque, em morrendo, nada levará consigo, com ele não descerão suas
riquezas.
Provérbios, Capítulo III
13
Bem-aventurado o homem que achou a sabedoria, e que está rico de
prudência.
| Vale mais a sua aquisição que a da prata, e seus frutos são melhores que o ouro
mais fino e mais puro.
Provérbios, Capítulo XXII
1
Mais vale o bom nome do que as riquezas| a boa reputação é mais
estimável do que a prata e o ouro.
2
O rico e o pobre se encontraram; o Senhor criou-os a ambos.

Mateus, Capítulo VI, w. 20-21: (...)mas entesourai para vós tesouros no céu, onde
NEM A FERRUGEM NEM A TRAÇA (OS) CONSOME, E ONDE OS LADRÕES
NÃO (OS) DESENTERRAM NEM ROUBAM. PORQUE ONDE ESTÁ O TEU
TESOURO, AÍ ESTÁ TAMBÉM O TEU CORAÇÃO.
Provérbios, Capítulo XXIII
4
Não te afadigues por ser rico, mas põe limites à tua indústria.
5
Não ponhas os teus olhos em riquezas que não podes ter, porque elas
tomarão asas como a águia, e voarão para o céu.

A riqueza, quem a possui não pode tomar-se escravo dela. Toda riqueza é dom

ofertado ao homem para amparar os menos favorecidos. Feliz do homem rico que
não explora o pobre. A riqueza fica no plano material, porque pertence ao mundo
físico. O homem só leva para a pátria espiritual a sua consciência e o seu coração.
Se este foi luminoso enquanto a alma encarnada lutava no dia-a-dia, mesmo sendo
rico e poderoso, ele continua rico, mas agora de bênçãos. Riqueza não é demérito,
sim oportunidade que deve ser aproveitada para ajudar a quem precisa.
Livro de Jó, Capítulo XX
19

Porque oprimiu e despojou pobres, roubou casas, e não as edificou.

Salmo XXXVIII
7
Sim, o homem paira como sombra, è em vão que se afadiga, entesoura, e não
sabe por quem junta aquelas coisas.
8
E agora, qual è a minha esperança? Porventura não è o Senhor?
Em ti estão todos os meus bens.
Salmo LI
9
Eis o homem que não tomou a Deus por seu protetor, mas que esperou na
multidão das suas riquezas, e prevaleceu na sua vaidade.

Qual não é o desespero do homem que menosprezou os pobres, julgando-se
superior a todos, e quando desencarnado percebe que de nada vale a sua fortuna
no mundo onde tem de viver agora!
Eclesiastes, Capítulo XI

Regozija-te, pois, ó mancebo, na tua mocidade, e viva em alegria o teu
coração na flor de teus anos, e anda conforme os caminhos do teu coração e
segundo os desejos em que põe a mira os teus olhos, mas sabe que Deus te fará ir
a juízo para dar conta de todas estas coisas.
Jeremias, Capítulo XVII
11
Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim o que junta riquezas por
meios injustos no meio dos seus dias terá que as deixar, e no seu fim será um
insensato.
Sabedoria, Capítulo V
8
De que nos aproveitou a soberba? Ou de que nos serviu a jactância das
riquezas?
Sabedoria, Capítulo XVIII
1
Entretanto (Senhor) os teus santos tinham uma luz grandíssima, e (os
egípcios) ouviam a sua voz, porém não viam o seu rosto. E, porque não tinham
padecido as mesmas coisas, te glorificavam;
Eclesiastes, Capítulo V
9
O avarento nunca jamais se fartará de dinheiro: e o que ama as riquezas
não tirará fruto delas. Logo, também isto é vaidade.
10
Onde há muitos bens, há também muitos que os comam. E de que
servem eles a quem os possui, senão de ver com seus olhos muitas riquezas?
11
O sono é doce para o trabalhador, ou ele coma pouco, ou muito: porém
9

a fartura do rico é a mesma que o não deixa dormir.
12
Ainda há outra enfermidade bem má, que eu tenho visto debaixo do
sol: As riquezas conservadas para mal do seu dono.
i Porque elas acabam com suma aflição: ele gerou um filho, que se há de ver
reduzido à última pobreza.
14
Do modo que ele saiu nu do ventre de sua mãe, assim mesmo há de
voltar e não há de levar nada consigo do seu trabalho.
Enfermidade é esta de todo o ponto miserável: do modo que veio, assim voltará.
De que lhe serve logo ter trabalhado para o vento?
16
Ele todos os dias da sua vida comeu às escuras, e com muitos cuidados,
e em miséria e tristeza.
17
Isto é pois o que me pareceu bem, que um coma e beba, e tire com
alegria o fruto do seu trabalho, com que ele mesmo se afadigou debaixo do sol
durante o prazo dos dias da sua vida, os quais Deus lhe deu, e esta é a sua parte.
18
E para todo o homem, a quem Deus tem dado riquezas, e fazenda, e lhe
tem concedido faculdade para que coma delas, e desfrute a sua parte, e viva
alegre do seu trabalho: isto para o tal, digo, é um dom de Deus.
19
Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, visto que Deus ocupa
de delícias o seu coração.
Jesus veio ensinar o homem a encontrar a perfeição e exemplificou muito bem o
desprendimento dos bens terrenos. Ele, como o Governador do Planeta, em nenhum
instante sentiu-Se superior aos Seus irmãos pecadores. E quantas são as criaturas
que basta assumir um cargo importante e começam a perseguir os humildes;
quantos os que odeiam a caridade, por julgar que ela coopera com a malandragem!
Pobres criaturas, ficarão surpresas ao ver que no mundo espiritual o pobre que
maltrataram está em melhor situação. O Espiritismo ensina muito bem o homem a
encontrar o caminho da perfeição através da caridade.

Mateus, Capítulo VI, v. 21: Porque onde está teu tesouro, aí está também o teu
CORAÇÃO.
Provérbios, Capítulo XV
O coração contente alegra o semblante: a tristeza da alma abate o espirito.
14
O coração do sábio busca a instrução: e a boca dos insensatos
apascenta-se de loucura.
16
O pouco, com o temor do Senhor, vale mais que os grandes tesouros, os quais
nunca saciam.
Salmo XIV
3
O que fala verdade no seu coração; o que não jogou enganos com a
língua nem fez ma! ao seu semelhante nem consentiu que fossem insultados os seus
próximos.

Quanta verdade! O maior tesouro do homem é o amor. E um coração sem amor é
uma geleira sem vida. O tesouro, quem o tem no coração está sempre ligado a Deus.

Aqui vemos Seu filho querido ajudando o planeta de expiação e provas a se
transformar em uma nova morada regenerada, onde os homens, bem melhores,
nela viverão.
O coração do homem se encontra onde está o seu tesouro, feliz daquele cujo
coração é um relicário de bênçãos. O homem de coração
90puro não critica, não acusa, não se ofende. Só as almas doentes de orgulho têm o
coração repleto de iniqüidades. Por tudo se ofendem, julgando-se injustiçados,
esquecendo-se de auto-analisar-se e ver quantas vezes já fizeram chorar aquele que
hoje julgam que lhes ofendeu. O coração de um homem de bem é um tesouro de boas
ações. Para possuir um coração puro é que estamos lutando.

Mateus, Capítulo VI, v. 22: O OLHO 1 A LÂMPADA DO CORPO. Se TEU OLHO
FOR SÃO, TODO O TEU CORPO TERÁ LUZ.
Quantos levam o planeta às trevas com o seu olhar escuro de ódio e vaidade!
Provérbios, Capítulo XV
30

A luz dos olhos é a alegria da alma; e a boa notícia engorda os ossos.

Quando iniciamos a escrever este livro, o fizemos com o intuito de levar até
você, leitor amigo, um pouco do que temos aprendido da doutrina do Amigo e
Mestre. Só Ele foi capaz de nos mostrar um Deus bom e justo, e como simplificou
a leitura do Antigo Testamento, sem alterá-lo, como pretendem alguns ditos
cristãos no hoje! O Cristo nada falou que já não estivesse escrito no Antigo
Testamento. Lendo a Bíblia, encontramos a confirmação de que Jesus é o
Governador do planeta Terra. Quando ocorreram os acontecimentos narrados na
Bíblia, Ele era o Espírito enviado pelo Pai para dirigir o crescimento do planeta e
dos homens. Encontramos o Amigo e Mestre em todas as passagens do Antigo
Testamento. Ele era o porta-voz de Deus, por isso até hoje alguns religiosos O
julgam Deus, ou uma fiação d’Ele. O Cristo é o filho de Deus puro e sublimado, o
Governador do planeta, cujo coração é um tesouro de amor a Deus e ao próximo. O
Cristo está no Antigo Testamento, trazendo a palavra do Pai a todos os Seus
irmãos; por isso, no Sermão do Monte Ele simplificou todas as leis de Deus.
Livro de Jó, Capítulo XXXVIII

Quem pôs a sabedoria no coração do homem, ou quem deu instinto ao galo?
Quem explicará a disposição dos céus, e fará cessar a sua harmonia?
41
Quem prepara ao corvo o seu sustento, quando seus filhinhos gritam para
Deus, indo de um lado para outro por não terem o que comer?
36
37

Muitos homens não querem saber da existência de Deus, por julgar que a vida
acaba junto ao corpo de carne, talvez por desconhecer a beleza do mundo
espiritual, tão apegados estão às coisas materiais. Até alguns espíritas dizem que
são adeptos da Doutrina, mas nada fazem para se melhorar; mesmo conhecendo as
obras básicas, continuam avaros, orgulhosos e vaidosos.
Livro de Jó, Capítulo XXXIX
1

Porventura conheces o tempo em que as cabras montesas dão à luz nos

rochedos, ou observastes o parto das corças?
Livro de Jó, Capítulo XLI
10
Da sua boca saem umas lâmpadas como tochas de fogo aceso.

Aquele que é azedo por dentro só encontra defeitos nos outros. A escuridão da
própria alma não o deixa apreciar as qualidades do seu próximo. As pessoas cujo
coração se encontra iluminado de amor a Deus e ao próximo sempre desculpam e
jamais apontam erros. Todos os male- dicentes têm escuro o coração e este só
oferece o que tem para doar. Feliz daquele cujo coração é iluminado com a luz do
Cristo. Quão feliz 1 o homem que não está preocupado com os erros alheios, mas
faz do seu dia-a-dia uma guerra contra tudo o que pode afastá-lo do Caminho do
Cristo! Iluminada é a estira*.', - que nos leva a Deus, e graças à luz de cada um ela
jamais ficará em trevas.

Mateus, Capítulo VI, v. 24: Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há
DE ODIAR UM E AMAR O OUTRO, OU HÁ DE AFEIÇOAR-SE A UM E
DESPREZAR O OUTRO. NÃO PODEIS SERVIR A DEUS E À RIQUEZA.
Muitos julgam que o Cristo é contra o conforto ou a riqueza. Nesta passagem,
ele apenas ensina o homem que a verdadeira riqueza é o amor, e feliz daquele que,
mesmo rico, não se toma escravo do ouro; daquele cujas inúmeras moedas não se
tomam barreiras entre ele e Deus.
Êxodo, Capítulo XX

Não terás outros deuses diante de mim.
Não adorarás tais coisas nem lhes prestarás culto, eu sou o Senhor teu
Deus, forte e zeloso.
Jeremias, Capítulo XXXII
17
Ah! Senhor Deus: Foste tu que fizeste o céu e a terra com o teu grande
poder, e com o teu braço estendido; nada é difícil.
3
5

Mesmo conhecendo o poder de Deus nós desrespeitamos sempre as Suas leis,
por isso vivemos apegados às riquezas, esquecendo que tudo pertence a Ele,
principalmente nós, os Seus filhos.
Salmo LIV

Descarrega sobre o Senhor os teus cuidados, e Ele te sustentará; não
deixará o justo em perpétua agitação.
Isaías, Capítulo LV11
'5 Porque isto diz o excelso, e o sublime que habita na eternidade: e o seu santo
nome habita nas alturas e no santuário, e com o contrito e humilde de espírito:
para que dê vida ao espírito dos humildes, e vivifique o coração dos contritos.
23

Nào existe religião séria que apresente outros deuses para serem louvados e
adorados. O verdadeiro filho de Deus só a Ele rende graças. Qualquer religião que
usa o ouro em nome de Deus longe se encontra dos Seus mandamentos. Os
mandamentos são leis naturais inscritas pelo Criador na consciência dos homens,
antes mesmo que Moisés os proclamasse no Sinai e os escrevesse nas tábuas de

pedra. Eles contêm preceitos de caráter moral e por isso possuem valor universal.
Agora, o homem imperfeito vê Deus como algo abstrato e distante, e se apega às
riquezas perecíveis, esquecendo-se por que foi criado por Ele, Deus.

Mateus, Capítulo VI, v. 25: Portanto vos digo: Não vos preocupeis com a vossa
VIDA, ACERCA DO QUE HAVEIS DE COMER, NEM COM O VOSSO CORPO,
QUE VESTIREIS. NÃO É MAIS A ALMA QUE A COMIDA? E O CORPO MAIS
QUE O VESTIDO?
Salmo CLXVI

E ele que dá aos animais o seu alimento próprio, e aos filhotes dos cervos o que
pedem.
9

O mal do homem encarnado é desrespeitar as leis de Deus e fazer
pouco
caso do Seu poder. O homem vive preocupado com o seu dia-a- dia, esquecendo de
louvar o verdadeiro dono de tudo e de todos. Nenhuma religião instrui como a
Doutrina Espírita. Só ela mostra ao ser encarnado a responsabilidade com a
existência. Somente a Doutrina Espírita bem seguida muda o homem, fazendo dele
um verdadeiro apóstolo do Cristo. Não se concebe um espírita repleto de
crendices, medos e apegos às coisas materiais. Não que o encarnado deva viver
longe da sociedade. Não, ele tem de pertencer ao mundo, mas sem se tomar seu
escravo. Todo aquele que escolheu o serviço de Deus deve descansar confiante.
O Cristo apontava os pássaros voando no espaço e as flores no campo, como
criaturas de Deus. A nossa Doutrina Espírita é a única que nos elucida sobre a
passagem do Espírito pelos três reinos. Não tendes vós muito mais valor do que
eles? disse o Cristo. A medida da evolução é proporcional à posição dos seres na
escala dos reinos. A pequena andorinha é velada por Deus quando no reino animal.
As flores do campo e a relva que atapeta o solo recebem cuidados de Deus. O
grande artista Jesus Cristo teve pensamentos também para os lírios, ensinando ao
homem que todos são filhos de Deus e que os lírios são tão bonitos que ultrapassam
a glória de Salomão; que o mais poderoso homem do mundo físico não tem poder
para criar os pássaros e as flores, muito menos para criar o homem.

Mateus, Capítulo VI, w. 26-34: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem
secam, NEM FAZEM PROVIMENTOS NOS CELEIROS: E CONTUDO VOSSO
PAI CELESTIAL AS SUSTENTA. PORVENTURA NÃO SOIS VÓS MUITO MAIS
DO QUE ELAS? E QUAL DE VÓS, DISCORRENDO, PODE ACRESCENTAR UM
CÔVADO À SUA ESTATURA? E POR QUE ANDAIS VÓS SOLÍCITOS PELO
VESTIDO? CONSIDERAI COMO CRESCEM OS LÍRIOS DO CAMPO: ELES NÃO
TRABALHAM, NEM FIAM. DlCO-VOS MAIS, QUEM NEM SALOMÃO EM TODA
A SUA GLÓRIA SE COBRIU JAMAIS COMO UM DESTE. POIS SE AO FENO DO
CAMPO, QUE HOJE É, E AMANHÃ É LANÇADO NO FORNO, DEUS VESTE
ASSIM, QUANTO MAIS A VÓS, HOMENS DE POUCA FÉ? NÃO VOS AFLIJAIS,
POIS, DIZENDO: Que COMEREMOS, OU QUE BEBEREMOS, OU COM QUE NOS
COBRIREMOS? PORQUE OS GENTIOS QUE SE CANSAM POR ESTAS COISAS.
PORQUANTO VOSSO PAI SABE QUE TENDES NECESSIDADE DE TODAS
ELAS. BUSCAI POIS PRIMEIRAMENTE O REINO DE Deus, e a sua justiça: e
todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de
amanhã. Porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao DIA BASTA
a sua própria aflição.
Salmo XXVII
1
A vós, Senhor, meu brado elevo; rocha minha, não sejais surdo às minhas
vozes; não suceda, se me não ouvires, me assemelhe aos que descem à sepultura.

Como Deus, com a luz solar, possibilita às flores seus múltiplos e deslumbrantes
matizes, assim transmite Ele à alma humana a beleza de Seu Espírito. Todos os que
se dizem filhos de Deus devem colocar os interesses espirituais acima de todos os
outros, ligando-se ao Alto, e pertencer-lhes-ão todas as bênçãos necessárias à
vida. Pela fé, deve o homem confiar na Providência Divina. Deus tem uma vasta
biblioteca. A cada um de Seus filhos Ele deu um livro para que nele fosse escrita a
sua história, e cada página contém as particularidades da nossa vida. Tudo o que
fizemos ou faremos na vida física ou desencarnada está escrito no nosso livro.
Deus nunca está ausente de Seus filhos. Os Seus filhos é que muito distantes
estão d’Ele.
u
Não andeis inquietos peto dia de amanhã (Mateus, Capítulo VI).
Quantas pessoas perdem o sono, preocupadas com o amanhã, fazendo planos de
compras pensando no futuro! Disse o Cristo: basta a preocupação de cada dia.
Muitos também vivem no passado repleto de lembranças, chorando com saudade
do ontem. O certo é vivermos bem os minutos e os segundos de cada dia. O ontem
já se foi, e o amanhã com certeza virá; por que sofrer por ele, se desconhecemos
tudo o que irá nos acontecer? Estragamos o hoje, pensando no amanhã, que
desconhecemos. Cada dia tem o seu alvorecer e que ele nos encontre repletos de
esperanças. Que adianta preocupar-se? Quem é capaz de, com sua preocupação,
mudar o dia e as horas seguintes?
Salmo XXXVIII

Eis que puseste meus dias em medida, e o meu ser é como nada diante de ti.
Ah! Sim, e é pura vaidade todo homem que vive.

O homem que vive passa como sombra, é em vão a sua fadiga. Entesoura, e
não sabe para quem junta aquelas coisas.
8
E agora, qual a minha esperança? Porventura não é o Senhor?
Provérbios, Cap. XXIII
4
Não te afadigues por ser rico; mas põe limites à tua indústria.
5
Não ergas os teus olhos para umas riquezas que tu não podes ver: porque
çlas tomaram asas como de águia, e voaram para o céu.
7

O homem que vive preocupado só com as coisas perecíveis nâo conhece a
bondade do Pai e não fez de Jesus o seu Amigo e Mestre. Jesus fala da beleza das
flores e dos pássaros, dos Espíritos em formação, entretanto, por ignorância da
época em que vivia, não diz o quanto o homem é importante por já ter percorrido
muitos quilômetros da estrada da evolução. O corpo do homem é uma obra de arte,
tal a sua beleza e perfeição, que sequer conhecemos direito. Não podemos
adentrar o nosso próprio corpo e verificar qual órgão não está funcionando bem.
Agora, preocupamo-nos cada vez mais com as coisas perecíveis e delas nos
tomamos escravos. Deus, ao nos permitir uma nova vida no plano físico,
ofereceu-nos uma nova oportunidade e para que isso acontecesse recebemos um
coração e um cérebro novos para guiar outros órgãos muito mais evoluídos do que
os dos pássaros. Hoje o que mais vemos são pessoas doentes, levadas pelas
preocupações e por não aceitar a realidade da vida. Essas criaturas, mesmo
vivendo no conforto, se dizem estressadas e doentes dos nervos. Qual é a causa?
Excesso de preocupações, e não de trabalho. As preocupações diárias
descontrolam o sistema nervoso. Mesmo crianças e jovens hoje são portadores das
doenças da mente, síndrome do pânico, depressão e outras enfermidades. A causa:
falta de uma vida disciplinada. O homem de fé sabe aproveitar o seu dia- a-dia. Os
seus sonhos são ideais a serem atingidos, e não apenas aspirações de coisas
perecíveis. Feliz do filho de Deus que renuncia em prol do bem-estar do seu
próximo; este não tem tempo de se afundar no tédio e nas preocupações. Jesus
não nos ensinou a nos tomarmos mendigos, Ele deseja que cada ser saiba
aproveitar o seu livre-arbítrio. A liberdade é o grande tesouro presenteado por
Deus a todas as Suas criaturas e nenhuma delas está sozinha, por isso o Cristo
disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã; hoje basta o nosso trabalho.

Mateus, Capítulo VI, w. 30-34: Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo,
que HOJE EXISTE, AMANHÃ 1 LANÇADA NO FORNO, QUANTO MAIS VÓS,
HOMENS DE POUCA FÉ. NÃO VOS AFLIJAIS, POIS, DIZENDO: QUE
comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Os GENTIOS É QUE
PROCURAM TODAS ELAS. BuSCAI, POIS, EM PRIMEIRO LUGAR, O REINO
DE DEUS E A SUA JUSTIÇA E TODAS ESSAS COISAS VOS SERÃO DADAS POR
ACRÉSCIMO. NÃO VOS PREOCUPEIS, POIS, PELO DIA DE AMANHÃ. O DIA
DE AMANHÃ TERÃ AS SUAS PREOCUPAÇÕES. A CADA DIA BASTA O SEU
CUIDADO.
Ao materialista, ou àquele que não acredita em Deus, ainda se concebe viver

atrás das coisas perecíveis e se preocupar com o que vai vestir e comer, ou investir
no futuro. Os verdadeiros seguidores do Cristo preferem o reino do Senhor —
reino de amor, justiça e paz — colocando os interesses do mesmo acima de todos
os outros; vivem ligados ao Alto, pertencendo-lhes todas as bênçãos necessárias a
esta vida. O que se diz seguidor do Cristo, mas vive voltando para trás para chorar
ou sentar-se na beira do caminho, sonhando com as riquezas que deseja possuir
amanhã, não aproveita as oportunidades de trabalho do momento e deixa passar a
hora da transformação. E como encontramos nos Centros Espíritas esses irmãos!
Mo dia que enterram seus mortos, faltam à Casa; quando estão cansados,
ausentam-se do grupo ao qual pertencem; quando o filho se encontra em casa,
faltam ao serviço ao pobre, porque não querem ser chamados de fanáticos. Alguns
até gostam da espiritualidade, mas se julgam muito imperfeitos para servir ao
próximo e ficam na frente dos televisores envolvido com a violência e as tragédias
dos personagens das novelas, necessitando até tomar calmante para dormir. E
ainda se dizem espiritualistas!... Têm razão, espiritualistas. Admiram a
espiritualidade, mas não desejam tomar-se trabalhadores de Jesus junto aos que
causam escândalos.
O homem só irá entender a beleza do Sermão do Monte no dia em que vivê-lo
versículo por versículo. Vemos muitos com a Bíblia, O Evangelho Segundo o
Espiritismo e livros doutrinários debaixo do braço, mas com o coração vazio de
amor, porque são almas que ainda não se despojaram do domínio de Mamon e vivem
servindo a dois senhores; para um pedem, e para o outro trabalham. Para Deus
imploram, reclamam, choram, enfim, vivem pedindo que o Pai muito os socorra com
as coisas materiais: bom emprego, carro, casa, filhos formados, ricos, poderosos,
enfim, esquecendo-se de pedir a Deus que os livre da tentação. E elas, as
preocupações, vão pouco a pouco lhes causando danos no cérebro e eles cada dia
vão ficando mais doentes dos nervos. Tudo porque não existe uma herança familiar
de valores. Os pais estão-se esquecendo de apresentar Deus e Jesus a seus filhos.
O que mais hoje se vê são crianças e jovens sendo levados a um consumismo
desenfreado. Ainda adolescentes, recebem de presente carros importados que
valem fortunas e que, muitas vezes, os levam ao desencarne, porque eles não
sabem que também os ricos morrem. Quando chegam ao mundo espiritual, indagam:
“por que meus pais não me contaram que os ricos também morrem?” Mas quando
apanhados pela polícia praticando os “pegas”, a mãe desespera-se, o pai revolta-se:
“por que fazem isso com a nossa inocente criança, que só deseja brincar com seu
carrinho?”
Pobres meninos ricos!... O que será de vocês, em uma época em que aquele que
não tiver capacidade intelectual não conseguirá emprego? Será que pensam que
seus pais são eternos? Depois culpam Deus pelas dores do mundo físico. Ele, o Pai
amado, deixou vir até o plano físico o maior Mestre, que nos deu um curso que
durou três anos, e uma das mais belas matérias ministradas por Ele foi o Sermão

do Monte. Será, leitor, que seu filho o conhece? Ele sabe que o Sermão do Monte

tem cento e oito versículos e que é o código moral do homem? Ou você, leitora,
julga que ainda é cedo para ele aprender alguma coisa sobre Jesus? “Ele é tão
criança...”
O Cristo apresentou assim os princípios de Seu reino, mostrando serem eles a
grande norma da vida. Se quisermos gravar na memória a lição, sigamos o que o
Cristo fala: Não vos basta, diz ele, ouvir minhas palavras, cumpre-vos torná-las o
fundamento do vosso caráter. Não basta freqüentar qualquer religião, dizer que a
uma delas pertencemos. Toma- se preciso que nos tomemos um exemplo vivo da fé
que dizemos professar. Toda casa religiosa tem seus representantes na
sociedade, feliz daquela cujos frequentadores são vidraças por onde o sol divino,
que é Jesus, irradia a Sua luz de esclarecimentos. Feliz da religião cujos adeptos
são exemplos de amor, caridade e trabalho. Todas as religiões falam de Deus, mas
muito poucos dos que se dizem religiosos são realmente representantes do Cristo
no plano físico. Têm as palavras do Cristo nos lábios, mas no coração, a divisão, o
egoísmo, a vaidade, a mentira, o orgulho.

Mateus, Capítulo VII, w. 1 -2: Não julgueis para não serdes julgados. Pois,
secundo O JUÍZO COM QUE JULGARDES, SEREIS JULGADOS; E COM A
MEDIDA COM QUE TIVERDES MEDIDO, VOS MEDIRÃO A VÓS.

Provérbios, Capítulo IX
Não repreendas ao mofador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, e ele
te amará.
9
Dá ocasião ao sábio, e se lhe acrescentará sabedoria; ensina ao justo, e ele se
apressará em aprender.
O Cristo veio ao plano físico para levantar os caídos com a força da Sua
perfeição.
Provérbios, Capítulo XIX

O que é impaciente sofrerá dano. e, se usa de violências, acrescentará novos
danos.
Provérbios, Capítulo XXIII
12
Penetre o teu coração na doutrina, e os teus ouvidos nas palavras da ciência.
19

Quem cresce em moral e em ciência não acusa nem vive buscando erros no
próximo.
Salmo LXXVIII
’ Ajuda-nos, ó Deus salvador nosso, e pela glória do teu nome, Senhor, livra-nos e

perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome.

0 homem sempre está buscando defeitos no seu próximo, defeitos estes que
ele, o acusador, tem enraizados na sua alma. O julgamento do próximo ocorre
porque ainda somos imperfeitos. O homem que busca a perfeição não tem tempo
para viver apontando erros. 0 errado vive praticando erros, mas vive pedindo
perdão a Deus. O bondoso perdoa o errado e lhe serve de exemplo. Agora, o errado

é até capaz de colocar defeito nas pessoas de que não gosta.
Quem ama Jesus não critica, não julga. Quem se diz seguidor do Mestre, mas
vive pregando a discórdia, não é digno d’Ele. Cada ser é uma individualidade,
portanto não podemos criticar as personalidades alheias. Não nos julguemos
melhores que os outros, nem nos achemos com o direito de nos tomar juízes seus.
Ao criticar o próximo, estaremos sentenciando a nós mesmos. Só Deus é juiz. Ele
penetra os corações, por isso proíbe-nos julgar a culpabilidade íntima de qualquer
pessoa. Só Deus conhece a intensidade dos erros.

Mateus, Capítulo VII, w. 3-5: E POR QUE VÊS TU O CISCO QUE ESTÁ NO OLHO
DE TEU IRMÃO E NÁO NOTAS A TRAVE NO TEU OLHO? Ou COMO DIZES A
teu irmão: Deixa-me tirar-te do olho um cisco, tendo tu NO TEU UMA
TRAVE? HlPÓCRITA, TIRA PRIMEIRO A TRAVE DO TEU OLHO, E ENTÃO
VERÁS PARA TIRAR O CISCO DO OLHO DO TEU IRMÃO.
Quanto mais ferrenho o acusador, mais imperfeito ele é, porque a imperfeição
cega as criaturas. Os bons possuem uma alma cristalina, fazendo que seus olhos só
apreciem as qualidades do próximo.

Mateus, Capítulo VII, v. 6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos
porcos AS VOSSAS PÉROLAS, PARA QUE NÃO SUCEDA QUE ELES AS
CALQUEM COM SEUS PÉS, E QUE, VOLTANDO-SE CONTRA VÓS, VOS
DILACEREM.

Provérbios, Capítulo IX
7
Aquele que instrui o mofador, a si mesmo se faz injúria: e aquele que
repreende o ímpio, a si mesmo se desonra.
8
Não repreendas o mofador, para que ele te não aborreça. Repreenda o sábio,
e ele te amará.
Provérbios, Capítulo XIX
2
Onde não há ciência da alma não há bem; e o que pelo ardimento dos pés é
apressado, tropeçará.
11
A doutrina do homem conhece-se pela paciência, e a sua glória é passar por
cima das injúrias a ele feitas.
Provérbios, Capítulo XX
3
O homem que se separa de contendas tem esta glória; mas todos os
imprudentes se envolvem no que lhes traz confusão.
Provérbios, Capítulo XXIII
9
Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque eles desprezarão a doutrina
das tuas palavras.

Mateus, Capítulo VII, w. 3-5: E POR QUE VÊS TU O CISCO QUE ESTÁ NO OLHO
DE TEU IRMÃO E NÃO NOTAS A TRAVE NO TEU OLHO? Ou COMO DIZES A
teu irmão: Deixa-me tirar-te do olho um cisco, tendo tu NO TEU UMA
TRAVE? HlPÓCRITA, TIRA PRIMEIRO A TRAVE DO TEU OLHO, E ENTÃO
VERÁS PARA TIRAR O CISCO DO OLHO DO TEU IRMÃO.
Quanto mais ferrenho o acusador, mais imperfeito ele é, porque a imperfeição
cega as criaturas. Os bons possuem uma alma cristalina, fazendo que seus olhos só
apreciem as qualidades do próximo.

Matem, Capítulo VII, v. 6: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos
porcos AS VOSSAS PÉROLAS, PARA QUE NÃO SUCEDA QUE ELES AS
CALQUEM COM SEUS PÉS, E QUE, VOLTANDO-SE CONTRA VÓS, VOS
DILACEREM.
Provérbios, Capítulo IX
7
Aquele que instrui o mofador, a si mesmo se faz injúria: e aquele que
repreende o ímpio, a si mesmo se desonra.
8
Não repreendas o mofador, para que ele te não aborreça. Repreenda o sábio,
e ele te amará.
Provérbios, Capítulo XIX
2
Onde não há ciência da alma não há bem: e o que pelo ardimento dos pés é
apressado, tropeçará.
11
A doutrina do homem conhece-se pela paciência, e a sua glória é passar por
cima das injúrias a ele feitas.
Provérbios, Capítulo XX
3
O homem que se separa de contendas tem esta glória; mas todos os
imprudentes se envolvem no que lhes traz confusão.
Provérbios, Capítulo XXIII
9
Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque eles desprezarão a doutrina
das tuas palavras.

Nesse versículo do Sermão da Montanha, Jesus recomenda-nos a prudência.
Quando depararmos com algum irmão praticando erros devemos sondar o terreno,
se vale a pena dar conselhos, falar do Cristo, tentar mostrar-lhe como é bom ser
nobre. Vemos muitos espíritas tentando converter pessoas alheias à Doutrina, ou
mesmo que se dizem espíritas mas que nada querem com os Espíritos. E como falar
com surdos. E jogar pérolas aos porcos. Quem gosta da Doutrina Espírita e
procura reformular a sua vida é um servidor fiel da Casa Espírita. Luta pela pureza
doutrinária. Não vive fazendo da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec,
uma árvore de Natal repleta de lâmpadas de várias cores e dos mais variados
enfeites.
Jogar pérolas aos porcos é colocar quem não conhece o Espiritismo diante de
Espíritos superiores. Por desconhecer a Doutrina, estas pessoas fazem pedidos de
coisas materiais. Isso é jogar pérolas aos porcos. Agora, se o errado deseja
mudar, é a vez da palavra amiga de apresentar o Cristo a ele. Mas só se ele isso

pedir, do contrário estaremos jogando pérolas aos porcos e ai daquele que o fizer.
Primeiro, para ajudar a quem se compraz no erro é preciso estar repleto de amor e
respeito com o faltoso, porque ele está pronto a agredir. Ele não se encontra bem
e quem o for ajudar tem de estar confiante nas suas próprias forças. Mas se nos
sentirmos enfraquecidos diante de alguém muito violento, peçamos força, que ela
virá do alto.

Mateus, Capítulo VII, w. 7-11: Pedi e vos será dado; buscai e achareis, batei 1
abrir- se-vos-á. Porque todo o que pede recebe; e o que busca encontra; e a
quem bate, abrir-se-á. E qual de vós PORVENTURA É O HOMEM QUE, SE SEU
FILHO LHE PEDIR PÃO, LHE DARÁ UMA PEDRA? E, SE LHE PEDIR UM
PEIXE, DAR-LHE-Á UMA SERPENTE? SE VÓS, POIS, SENDO MAUS, SABEIS
DAR BOAS DÁDIVAS A VOSSOS FILHOS, QUANTO MAIS NOSSO PAI, QUE
ESTÁ NOS CÉUS, DARÁ BENS AOS QUE LHOS PEDIREM?

Provérbios, Capítulo VIII
17
Eu amo os que me amam, e os que vigiam desde a manha para me buscarem,
achar-me-ão.
18
Comigo estão as riquezas e a glória, a opulência e a justiça.
19
Porque melhor è o meu fruto que o ouro e a pedra preciosa, e as minhas
produções, melhores que a prata mais pura.
Jeremias, Capítulo XXIX
P Vós me invocareis e partireis; suplicar-me-eis e eu vos atenderei.
13
Vós me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração.
14
Então serei achado por vós, diz o Senhor.
Isaias, Capítulo LV
6
Buscai o Senhor, enquanto se pode achar: invocai-o, enquanto está perto.
Salmo XXXI
6
Por isso, a Vós recorrerá todo homem piedoso no tempo da necessidade.
Ouando transbordarem as muitas águas, não o atingirão.

Feliz do homem que crê que não está sozinho. Ele, nosso Pai amado, está sempre
ao nosso lado.
Quantas vezes julgamos que Deus não nos ouve! Por que será? Simplesmente
porque o nosso pedido de socorro não partiu do coração, apenas murmuramos o
pedido de ajuda. Agora, quando o nosso coração fala com Deus, Ele sempre nos
ouve. Mas não devemos, a todos os minutos, pedir por pedir. Só devemos pedir-Lhe
ajuda quando as portas nos parecem todas fechadas.

Mateus, Capítulo VII, v. 12: Assim, tudo o que vós quereis que os homens vos
FAÇAM, FAZEI-O TAMBÉM A ELES; ESTA I A LEI E OS PROFETAS.

Salmo CXVIII
1
Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam
na lei do Senhor.

Salmo CXXXII
1
Quão hom e quão suave é viverem os irmãos em união. Provérbios, Capítulo XVII
5
Aquele que despreza o pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra com a
ruína de outrem não ficará impune.
9
Aquele que encobre as faltas busca amizades: o que as conta e repete separa
os que estão unidos.
13
Quem dá mal por bem jamais verá a desventura sair da sua
casa.
17
Aquele que ê amigo, é-o em todo tempo; e o irmão conhece-se nas aflições.
Como sào belos os ensinamentos de Jesus sobre o amor, mostrando a toda a
Humanidade a Sua pureza! Só um Espírito sublimado é capaz de amar tanto. Se
desejamos a felicidade, devemos levá-la ao próximo. Se desejamos a paz, que
saibamos dar valor às pessoas que convivem junto a nós.

Mateus, Capítulo VII, w. 13-14: Entrai pela porta estreita, porque larga 1 a porta,
e ESPAÇOSO O CAMINHO QUE CONDUZ À PERDIÇÃO, E MUITOS SÃO OS
QUE ENTRAM POR ELA. QuE ESTREITA É A PORTA, E QUE APERTADO O
CAMINHO QUE CONDUZ À VIDA, E QUÃO POUCOS SÃO OS QUE DÃO COM
ELE.

Isaías, Capítulo LV
■ Inclinai o vosso ouvido, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá, e farei
convosco um pacto eterno, (concedendo-vos) as misericórdias que prometi a Davi.
1 Portanto, vós saireis com alegria, e sereis conduzidos em paz; os montes e os
outeiros cantarão diante de vós cânticos de louvor, e todas as árvores do país
baterão palmas.
Isaías, Capítulo LVI
5
darei um lugar na minha casa, e das minhas muralhas a dentro, e um nome
ainda melhor do que o que dariam os filhos e as filhas; dar- lhes-ei um nome
sempiterno, que não perecerá jamais.
O caminho do aperfeiçoamento é difícil e é mister esforçar-se para passar pela
porta estreita. Os inchados de orgulho e vaidade não têm condição de passar pela
porta estreita, que nos lembra o detetor de metal dos aeroportos. Ela é que vai
medir os nossos defeitos, os quais não nos permitirão ultrapassá-la. Agora, as
pessoas repletas de virtudes passam pela porta estreita com facilidade, mas o
Espírito falido tem de fazer muito esforço, porque vive reclamando, sofre fadigas,
dores e aflições; terá de suportar muitas oposições de amigos, familiares, para
despojar- se de seus vícios e imperfeições morais. A porta larga e o caminho
espaçoso, que conduzem à perdição e pelos quais muitos adentram, são o orgulho, a
ambição, o egoísmo, a cupidez, a avareza, a inveja, a luxúria, a cólera, a preguiça, o
materialismo, a incredulidade, a intolerância, o fanatismo, a maldade — pela
palavra ou pelos atos. Agora, por isso vamos negligenciar a porta estreita? Claro
que não.

Em uma Casa Espírita defrontamos com aqueles que abdicam de tudo para que a
Casa funcione; e outros que nada querem com o trabalho, e quando são chamados à
atenção, melindram-se e logo se afastam. Sabem por que fazem isso? Porque há
muito desejam não ter compromisso com a Casa. Agora, quem veste a túnica da
humildade e se toma espírita verdadeiro, caridoso, manso, humilde, jamais se
melindra com a diretoria ou com os Espíritos, porque nunca foi preciso ser
advertido. Aqueles não conseguem subir a montanha, preferem ser levados sem
muito esforço à sua dita fé.

Mateus, Capítulo VII, w. 15-20: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós
com VESTES DE OVELHAS, MAS POR DENTRO SÃO LOBOS ROUBADORES.
Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se UVAS DOS ESPINHOS,
OU FIGOS DOS ABROLHOS? ASSIM TODA ÁRVORE MÁ DÁ MAUS FRUTOS.
NÃO PODE UMA ÁRVORE BOA DAR MAUS FRUTOS, NEM UMA ÁRVORE
MÁ DAR BONS FRUTOS. TODA A ÁRVORE, QUE NÃO DÁ BOM FRUTO,
SERÁ CORTADA E LANÇADA NO FOGO. VÓS OS CONHECEREIS, POIS,
PELOS SEUS FRUTOS.
Como é fácil reconhecer os falsos profetas, semeadores de erros e sedutores
de almas! Há mais falsos profetas do que podemos imaginar, porque não basta
pregar por palavras; é essencial fazê-lo pelo exemplo. Falsos profetas são todos
aqueles que pregam e aconselham a boa moral que não praticam. Os inimigos do
Espiritismo costumam dizer que todos os espíritas são falsos profetas, que a
Bíblia alerta contra os fenômenos espirituais. Esses ditos seguidores do Cristo
vivem apegados à letra morta, sendo esta a causa do fanatismo no qual vivem.
Todas as criaturas que pregam o que não fazem são falsos profetas. Para melhor
compreensão, busquemos o Antigo Testamento:
Deuteronômio, Capítulo XIII

Se se levantar no meio de ti um profeta, ou alguém que diga que teve um sonho
e predisser algum sinal ou prodígio, e se suceder o que ele anunciou, e te disser:
Vamos, e sigamos os deuses estranhos, que não conheces, e sirvamo-los,
3
não ouvirás a palavra de tal profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus
vos põe à prova, para se tomar manifesto se o amais ou não de todo o vosso coração
e de toda a vossa alma.
1

A Doutrina Espírita elucida muito bem sobre as características dos falsos
profetas. Só se toma presa deles aquele que chega na Casa Espírita em busca de
milagres e prodígios. A Doutrina Espírita, com seus livros doutrinários, alerta
sobre o perigo do mediunismo e procura colocar nas mãos dos estudiosos o roteiro
seguro a ser seguido: as obras básicas de Allan Kardec.
Jeremias, Capítulo XXIII

Aos profetas: O meu coração está feito em pedaços dentro de mim mesmo,
todos os meus ossos se abalaram. Eu estou feito como um homem ébrio, e como um
homem cheio de vinho, contemplando a face do Senhor, e à vista das suas santas
9

palavras.
10
Porque a terra está cheia de adúlteros, porque a terra chorou à vista da
maldição: secaram-se os campos do deserto: a carreira deles se tem feito má, e a
fortaleza deles dissemelhante.
11
Porque o profeta e o sacerdote se corromperam e na minha casa achei os
males que eles lá cometeram, diz o Senhor.
12
Por isso o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas;
porque serão impelidos, e cairão nele; porque farei vir sobre eles males no ano da
sua visitação, diz o Senhor.
13
E nos profetas de Samaria vi extravagância; profetizavam em nome de Baal,
e seduziam o meu povo de Israel.
14 E aos profetas de Jerusalém vi semelhança de adúlteros, e caminho de
mentira; e fortificaram as mãos dos malvadíssimos, para que se não convertesse
cada um da sua malícia; têm-se tomado todos para mim como Sodoma, e os
moradores dela como Gomorra.
15
Portanto, isto diz o Senhor dos exércitos aos profetas: Eis aqui estou eu
que os alimentarei com losna, e lhes darei a beber fel; porque dos profetas de
Jerusalém se derramou a contaminação sobre toda a terra.
16
Isto diz o Senhor dos exércitos: Não queirais ouvir as palavras dos
profetas, que vos profetizam e vos enganam: falam as visões do seu coração,
não da boca do Senhor.
21
Eu não enviava estes profetas, e eles corriam: não lhes falava nada, e eles
profetizavam.
22
Se tivessem assistido ao meu conselho, e tivessem feito saber as minhas
palavras ao meu povo, eu os tivera certamente desviado do seu mau caminho e
dos seus tão depravados pensamentos.
Esta passagem de Jeremias é linda e bem alerta os homens contra os falsos
profetas. E bom o leitor amigo ler todo o Capítulo XXIII.
O sonho era uma forma tradicional de comunicação divina na História de Israel,
conforme as citações a seguir:
Gênesis, Capítulo XX

Mas Deus apareceu de noite em sonhos aAbimelec, e disse-lhe: Eis que
morrerás por causa da mulher que roubaste, porque ela tem marido.
Números, Capítulo XII
5
desceu o Senhor na coluna de nuvem, e parou à entrada do tabernáculo,
chamando Arão e Maria. Tendo-se eles aproximado,
6
disse-lhes: Ouvi as minhas palavras: Se entre vós algum é profeta do
Senhor, eu lhe aparecerei em visão, ou lhe falarei em sonhos.
1
Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda
a minha casa;8 porque eu lhe falo cara a cara; e ele vê o Senhor claramente, e não
debaixo de enigmas ou de figuras. Por que não temestes vós. pois. falar contra meu
3

servo Moisés?
I Samuel, Capítulo XXVIII
| Consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem por
sacerdotes, nem por profetas.
Jesus, no Sermão do Monte, tão bem nos fala sobre os falsos profetas! E hoje
eles aumentam cada vez mais. Muitos se vestem de cordeiros para melhor enganar
os humildes.
Miquèias, Capítulo III

Isto diz o Senhor acerca dos profetas que seduzem o meu povo. que mordem
com os seus dentes e que pregam a paz; e, àquele que não lhes põe na boca coisa
alguma, declaram a guerra santa.
5

É muito comum este fato hoje em dia: os falsos profetas se dizerem
defensores do Cristo e partirem para cima daqueles de outras crenças. Quantos,
mesmo dentro do Espiritismo, têm prazer em atacar companheiros de ideal, tudo
em nome de uma “guerra santa”!... Falsos profetas, isso sim eles são, e não
seguidores do Cordeiro de Deus.

Por isso, em lugar de visão, tereis a noite, e as trevas em vez de revelação;
por-se-á o sol para estes profetas, e para eles obscurecerá o dia.
7
Serão confundidos os que têm visões, cobrir-se-ão de vergonha estes
adivinhos, e todos esconderão os seus rostos, porque não haverá resposta de Deus.
6

Os falsos profetas são como a fumaça: têm vida curta, porque são suas as
palavras e não do plano espiritual. Dizem-se mensageiros, mas enganam por pouco
tempo, logo serão descobertas as suas mentiras. Nesse mesmo Capítulo,
encontramos, no versículo 12, Miquèias profetizando. como grande profeta que
era, a destruição do templo de Jerusalém. Nào foi sem razão que disse, no Capítulo
III:
8

Mas pelo que toca a mim, eu estou cheio de força do espirito do Senhor.

Ele percebia a presença dos Espíritos do Senhor. E os falsos profetas eram
embusteiros.

Os seus príncipes dão as sentenças por interesse, e os seus profetas ensinam
por interesse\ e os seus profetas adivinham por dinheiro;
Deuteronômio, Capítulo XIII
1
Se se levantar no meio de ti um profeta, ou alguém que diga que teve um
sonho, e predisser algum sinal ou prodígio,
'Aquele profeta, porém, ou aquele inventor de sonhos será entregue à morte,
porque vos falou com o fim de vos apartar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da
terra do Egito, e vos resgatou da casa da escravidão; para te desviar do caminho
que o Senhor teu Deus te ordenou; e assim tirarás o mal do meio de ti.
Deuteronômio, Capítulo XVIII
15
O Senhor teu Deus te suscitará um Profeta, como eu, da tua nação, e dentre
teus irmãos; ouvi-lo-ás,
11

como o pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando todo o povo estava
junto, e disseste: Eu não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem tomarei a ver
mais este grandíssimo fogo, para que eu não morra.
17
E o Senhor disse-me: Eles falaram bem em tudo.
18
Eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti; e
porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe mandar.
19
Mas o que não quiser ouvir as palavras que ele disser em meu nome, eu me
vingarei dele.
20
Mas o profeta que, corrompido pela arrogância, quiser dizer em meu nome o
que eu lhe não mandei dizer, ou falar em nome dos deuses estranhos, será morto.
21
E se tu disseres no teu coração: Como posso eu conhecer a palavra que o
Senhor não disse?
22
Terás este sinal: Se o que aquele profeta predisse em nome do Senhor não
sucedeu, o Senhor não o disse, mas o profeta por presunção do seu ânimo o
inventou; e por isso não o temerás.
16

Se lermos com atenção estes capítulos e versículos alertando o homem para o
perigo dos falsos profetas, veremos que na era mosaica eram comuns as consultas
aos profetas. Mas quando Deus enviou o maior profeta que já pisou no plano físico,
Jesus, diminuíram as consultas aos adivinhos. Iniciou-se a era messiânica, tendo
por pastor o maior dos Espíritos: Jesus Cristo. Foi uma época serena, ninguém
buscava os adivinhos, Jesus ensinava tudo o que o homem tinha vontade de saber.
E assim, caminhando pela Palestina, Ele refletiu a doutrina de Deus nos Seus atos.
Jesus voltou ao plano espiritual, depois os apóstolos, e novamente defrontamos
com os chamados “milagres”, os fenômenos, a vontade de conhecer o futuro. E
outra vez a Humanidade se envolveu com os falsos e os verdadeiros, até que surgiu
Allan Kardec, que elaborou um trabalho sério sobre a importância da vida e da
morte e buscou através de um estudo sistemático a maneira certa do homem
encarnado comunicar-se com os Espíritos. Na Doutrina Espírita poucos são os
curiosos, porque o verdadeiro espírita está mais preocupado com sua própria
reforma. Por isso, não se concebe um espírita sem conhecimento, porque se ele não
estudar, continuará atrás dos profetas, e os verdadeiros estão cada vez mais
discretos, dado o conhecimento obtido através do estudo, como hoje tomou-se
possível através da Doutrina Espírita com seus
médiuns evangelizados, conscientes de que a comunicação espírito e encarnado é
um fato natural, e não milagroso.
Provérbios, Capítulo XIII

O mau mensageiro precipita-se na desgraça, mas o embaixador fiel é saúde.
Jeremias, Capítulo XXIII
* Quanto aos (falsos) profetas, o meu coração (diz Jeremias) está feito em
pedaços dentro de mim mesmo, todos os meus ossos se abalaram, tomei-me como
um homem ébrio, e como um homem cheio de vinho, contemplando a face do
17

Senhor, e à vista das suas santas palavras (tão desprezadas pelo seu povo).
10
Porque a terra está cheia de adúlteros, porque a terra chora à vista da
maldição; secaram-se os campos do deserto; a sua carreira tornou-se má, e a sua
fortaleza já não è a mesma.
11
Porque o profeta e o sacerdote se corromperam, e na minha casa
encontrei os males que eles lá cometeram, diz o Senhor.
12
Por isso o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas;
serão impelidos, e cairão nele; porque farei vir sobre eles males no tempo em que
eu os visitar, diz o Senhor.
13
E nos profetas da Samaria vi extravagância; profetizavam em nome de
Baal, e seduziam o meu povo de Israel.
14
E aos profetas de Jerusalém vi imitar os adúlteros (ou idólatras), e ir após
a mentira; e fortificaram as mãos dos malvados, para que nenhum se convertesse
da sua malícia; tomaram-se todos para mim como Sodoma, e os moradores de
Jerusalém como Gomorra.
15
Portanto, isto diz o Senhor dos exércitos aos profetas: Eis que os
alimentarei com absinto, e lhes darei a beber fel; porque dos profetas de
Jerusalém é que se derramou a corrupção sobre toda a terra.
16
Isto diz o Senhor dos exércitos: Não queirais ouvir as palavras dos
profetas, que vos profetizam e vos enganam: contam as visões do seu coração, e
não (o que sai) da boca do Senhor.
17
Dizem àqueles que me blasfemam: O Senhor disse: Vós tereis a paz: e a
todos aqueles que seguem a perversidade do seu coração disseram: Não virá sobre
vós mal algum.
" Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra?
Quem considerou a sua palavra e a ouviu?
■’ Eis que se levantará o redemoinho da indignação do Senhor, e a tempestade
desencadeada cairá sobre a cabeça dos ímpios.
20
O furor do Senhor não retrocederá até que efetue, e cumpra o desígnio
do seu coração; nos últimos dias entendereis o seu desígnio (sobre vós).
21
Eu não enviava estes (falsos) profetas e eles corriam; não lhes dizia
nada, e eles profetizavam.
22
Se tivessem assistido ao meu conselho, e tivessem feito saber as minhas
palavras ao meu povo, eu os teria certamente desviado do seu mau caminho e dos
seus tão depravados pensamentos.
23
Porventura cuidas que eu sou (somente) Deus de perto, diz o Senhor, e
não Deus de longe?
24
Poderá alguém ocultar-se em lugares ocultos, sem que eu o veja? diz o
Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? diz o Senhor.
O Sermão do Monte é mais importante do que muitas religiões imaginam. O
Cristo o explicou, versículo por versículo, com uma linguagem fraterna; para que

todos o pudessem compreender. Resumiu o Antigo Testamento, dando a cada
homem um roteiro a ser seguido para quem deseja evoluir. Ele nos ensinou desde a
orar, até a vigiar. Como amamos o Amigo e Mestre!

Mateus, Capítulo VII, vv. 19-20: Toda a árvore, que não dá bom fruto, será
cortada e LANÇADA NO FOCO. VÓS OS CONHECEREIS, POIS, PELOS SEUS
FRUTOS.

Eclesiástico, Capítulo VI
3
e consuma as tuas folhas, e perca os teus frutos, e tu venhas a ficar como
uma árvore seca no deserto.
Numa árvore, todo o seu exterior poderá iludir, o fruto, porém, não. A árvore
cortada e lançada do fogo é a necessidade das encarnações para os espíritos
imperfeitos. Aquele que não deseja melhorar terá de o fazer um dia. Deus não tem
pressa: Se desejamos nos tomar uma boa árvore, temos de nos adubar com o adubo
da renúncia e, aos que nos chamam de falsos profetas, mostrar-lhes os nossos
frutos de moralidade, de humildade, de caridade. Não basta pregar por palavras, é
essencial o fazermos pelo exemplo.

Mateus, Capítulo VII, vv. 21-23: Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus; aquele, porém, que fizer a vontade DE MEU Pai que
está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Mas me dirão nesse dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos EM TEU NOME, NÃO EXPULSAMOS EM TEU NOME
OS DEMÔNIOS E NÃO FIZEMOS EM TEU NOME MUITOS PRODÍGIOS? Eu
ENTÃO LHES DIREI: NUNCA VOS CONHECI; AFASTAI-VOS DE MIM, VÓS
QUE PRATICAIS A INIQÜIDADE.
Esta passagem é muito clara: quem diz seguir o Cristo e não vive o Decálogo
está brincando com o nome do Senhor. O homem que bate no peito, contando suas
próprias virtudes, distante se encontra da moral do Cristo, que tão bem explicou a
humildade. Os prodígios que os homens operam por vontade de Deus são devidos à
sua própria reforma íntima, e não sinais incontestáveis de santidade. Podemos
expulsar os Espíritos trevosos, mas com isso não estamos isentos de mudar o nosso
interior. Os méritos do homem são a caridade e a humildade, e não o operar
prodígios, fazer pregações e expulsar “demônios”. Os sacerdotes, os espíritas, os
religiosos, enfim, o que não partir em busca do seu próximo e nesse convívio for
jogando fora as imperfeições poderá gritar: Senhor\ Senhor\ mas Ele, firme e
conhecedor da consciência de cada um, dirá: Nunca vos conheci; apartai-vos de
mim, vós que praticais a iniquidade.
Quantos existem que são assoberbados de orgulho, por julgar que basta
frequentar a sua igreja ou a sua Casa Espírita para se considerar salvos! O Cristo
apresentou assim os princípios do Seu reino, mostrando serem eles a grande norma
da vida. Para melhor gravar a lição, dá um exemplo. Não basta dizer que ouvimos a
voz do Cristo. Cumpre-nos nos tomemos trabalhadores da Sua seara; que sejamos
leais com o próximo, não importando a qual igreja ele pertença, porque não

estamos no plano físico para julgar e separar, sim para nos tomar melhores do que
fomos ontem; que a Doutrina do Cristo é a água do Jordão nos batizando, tirando o
lodo do egoísmo e da vaidade, renovando-nos a cada dia para que o Cristo possa nos
dizer: Seja bem-vindo, filho do meu Pai.

Mateus, Capítulo VII, w. 24-25: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas
palavras, e AS observa, será semelhante ao homem sábio, que edificou a sua
casa sobre rocha; e caiu a chuva, e transbordaram os RIOS, E SOPRARAM OS
VENTOS, E INVESTIRAM CONTRA AQUELA CASA, E ELA NÁO CAIU,
PORQUE ESTAVA FUNDADA SOBRE ROCHA.
Jó, Capítulo XXI
| Suas casas estão seguras e em paz, a vara de Deus não está sobre eles.

A casa solidamente construída com alicerces profundos resiste a qualquer
adversidade. O que é essa casa? E a nossa fé, é a nossa confiança em Deus, é a
força que o homem encontra quando cresce em moralidade. Agora, a fé exterior
rui como uma casa construída sem alicerce. A casa alicerçada no Cristo pode
sofrer os mais sérios temporais que permanecerá firme, porque tem alicerce.
Deparamos com muitos que se dizem seguidores do Cristo, mas quando algo lhes
acontece se revoltam e dizem que não possuem mais fé. Por que isso acontece?
Porque a sua fé não estava assentada na rocha da razão. Para dizer que somos fiéis
ao Cristo, precisamos estar com Ele no repartir do pão e na hora da cruz, enfim,
ser cristãos em todos os momentos de nossa vida.Poucos, muito poucos são aqueles
que se dedicam ao Senhor e fazem da sua vida um cântico de amor a Ele e ao
próximo.
O seguidor do Cristo constrói a sua fé com alicerces firmes da renúncia. Não
importa a Casa que o espírita cristão freqüenta, importa, sim, quais são os seus
atos, o que faz de bom ao próximo, qual foi a transformação que ocorreu no seu
coração.
Ao chegar no Espiritismo, o que ele serviu para você? Transformou-o para
melhor? Ou você só admira os fenômenos e nada tem feito para se tomar bondoso?
Sabe por que estamos fazendo estas perguntas? Simplesmente porque a nossa
Doutrina Espírita nos elucida sobre a responsabilidade com a nossa evolução. O
espírita sabe que a Natureza foi dividida em três reinos: mineral, vegetal e animal.
Portanto, nós, os seres pensantes, somos adultos, homens que já caminhamos por
muitos lugares e hoje vivemos o terceiro chamado de Deus. Nesse chamado, mais
uma vez o Amigo e Mestre está ensinando-nos o Caminho, a Verdade e a Vida.
Quem tem Jesus por Mestre faz do Sermão da Montanha o seu roteiro, o seu
mapa. Seguindo o que Jesus ali pregou, o homem está no caminho da perfeição.
Sabedoria, Capítulo XV

Mas tu, ó Deus nosso, és benigno, verdadeiro e paciente, e tudo governas com
misericórdia.
2
Porque, se pecarmos, não deixamos de ser teus, conhecendo a tua grandeza; e,
!

se não pecarmos, sabemos que somos contados no número daqueles que te
pertencem.
A Doutrina Espírita encontra a confirmação de todos os seus ensinamentos na
Bíblia e neste trecho de Sabedoria sentimos quão grande é o amor de Deus pelas
Suas criaturas e que o homem só precisa jogar fora suas imperfeições. Deus,
somente Ele, conhece bem a todos nós, os Seus filhos.
Provérbios, Capítulo XII

Dos frutos da sua boca sacia-se o homem, e segundo as suas obras ser-lhe-á
retribuído.
Provérbios, Capítulo XXIV
12
Se disseres: As forças não me ajudam, (lembra-te de que) aquele que vê o
intimo do seu coração o conhece, e ao guardador da tua alma nada se esconde, e ele
retribuirá ao homem segundo as suas obras.
14

Portanto, ao homem muito será pedido, ele tem por dever atingir a perfeição.
Quando Jesus recitou o Sermão da Montanha, Ele se referiu à casa construída na
rocha, lembrando ao homem que ele, mesmo já tendo passado pelos três reinos,
hoje desfruta de uma atençào especial de Deus.
ísaias, Capítulo LI

Ouvi-me, vós todos os que seguis a justiça, e buscais o Senhor: considerai a
rocha donde fostes cortados, e o manancial donde saístes.
1

Avante. O Cristo é o nosso Amigo e Mestre e junto a Ele chegaremos até Deus.
Este livro poderia chamar-se Meu Encontro com Jesus, mas prefiro Amigo e
Mestre, porque com Ele muito tenho aprendido e com que alegria constato que já
passamos pelos três reinos e em todos eles estivemos resguardados. A bondade do
Pai é tamanha que colocou o mais iluminado dos Espíritos, Jesus, para nos dar aula
nesta bela universidade, chamada Terra. Queira Deus ninguém fique reprovado. O
Cristo, além de Mestre, é o grande Amigo, e é com os olhos rasos de lágrimas c o
coração saltando no peito que, agradecido, olhamos para trás e constatamos que já
demos alguns passos em direção a Deus. E com muito esforço tentamos colocar os
nossos pés nas profundas pegadas do nosso Amigo e Mestre.
Salmo Cl II

Bendize, 6 minha alma, o Senhor! Deus meu, tu és sumamente grande!
Reveste-te de majestade e de esplendor,
2
coberto de luz como num vestido.
4
Tu tens os ventos por mensageiros e por ministros línguas de
fogo.
5
Fundaste a terra sobre as suas bases, e não vacilará pelos séculos dos
séculos.
32
aquele (Senhor) que olha para a terra, e ela treme, que toca os montes, e
eles fumegam.
33
Cantarei ao Senhor durante toda a minha vida; cantarei salmos ao meu Deus
1

enquanto existir.
34
Sejam-lhe agradáveis as minhas palavras; quanto a mim, delei- tar-me-ei no
Senhor.

Mateus, Capítulo VII, w. 26-27 E TODO O QUE OUVE ESTAS MINHAS
PALAVRAS, E NÃO AS PRATICA, SERÁ SEMELHANTE AO HOMEM LOUCO,
QUE EDIFICOU A SUA CASA SOBRE AREIA; E CAIU A CHUVA, E
TRANSBORDARAM OS RIOS, E SOPRARAM OS VENTOS, E INVESTIRAM
CONTRA AQUELA CASA, E ELA CAIU, E FOI GRANDE A SUA RUÍNA.
Provérbios, Capítulo XIV

A mulher prudente edifica sua casa; a insensata destruirá com suas
próprias mãos a que está feita.
II
A casa dos ímpios será destruída; mas as tendas dos justos
florescerão.
I

Aqui o Cristo explica sobre a responsabilidade daqueles que escutam as Suas
palavras. Se edificarmos sobre teorias e invenções humanas, a nossa casa ruirá.
Pelos ventos da imperfeições, pelas tempestades das provas, será varrida. Mas se
ouvirmos as palavras do Cristo e as deixarmos florescer em nossos corações, elas
se perpetuarão. Disse Ele: Recebe-me, edifica sobre minhas palavras.
Feliz daquele que ouve as palavras do Cristo e faz do seu coração uma casa de
amor, onde será beneficiado. Não adianta batermos no peito, dizendo: Cristo,
Cristo, se não mudarmos o nosso interior. Temos por dever buscar a bondade. O
Cristo recitou o Sermão do Monte, mas se nós ainda estamos em dúvida sobre o
que Ele nos pede, é bom que paremos um pouco para refletir melhor sobre tudo o
que Ele nos disse naquela ocasião.

Mateus, Capítulo VII, v. 28: E ACONTECEU QUE, TENDO JESUS ACABADO
ESTE DISCURSO, ESTAVAM AS MULTIDÕES ADMIRADAS DA SUA
D0UTRINA(...).
Assim, chegamos ao final deste pequeno livro, onde tentamos, com rápidas
pinceladas, passar para você, leitor amigo, um pouco do muito que temos aprendido
na Universidade Maria de Nazaré sobre a Bíblia, onde o Espírito, deslumbrado,
encontra vivo e atuante o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Em cada
versículo surgem os Espíritos com força total. Estamos absolutamente certos de
que este estudo será muito proveitoso, quando feito de maneira paralela — o Novo
e o Antigo Testamentos, num entrelaçamento harmônico. Assim compreenderemos
melhor o Cristo de Deus, o Messias referido tantas vezes pelos profetas; aquele
para quem se voltam os olhares de amor e respeito, aquele escolhido por Deus, por
cuja çonfiança Ele outorgou a direção da Terra. Graças a Ele, hoje aqui estamos,
encerrando um livro que fala do Antigo e do Novo Testamentos, confirmando o
Espiritismo como o grande consolo da Humanidade. Podem criticar os espíritas,
podem atacar o Espiritismo, mas jamais conseguirão calar os Espíritos escolhidos
por Deus para trazer até o homem encarnado os métodos certos para atingir a

perfeição. O Cristo expulsou os demônios, o Cristo materializou os pães e os
peixes, mas a Sua maior tarefa é a de ensinar os homens, como Amigo e Mestre.
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