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Quando Jesus afirmou: “Deixai aos mortos a tarefa de enterrar seus mortos” não estava nos
aconselhando a desprezar os que ainda vivem apegados às coisas materiais e incapazes de realizar a
reforma interior.
Propunha-nos seguir adiante na conquista da nossa iluminação interior, pois cada um tem sua própria
“estrada de Damasco”, ou seja, estará maduro espiritualmente quando tiver reunido em si próprio as
condições necessárias à compreensão da Verdade de que Jesus falou.
Não adianta colher o fruto ainda verde e tentar amadurecê-lo por meios artificiais: a evolução é um
processo gradativo e cada etapa tem de ser cumprida no tempo certo.
Quando também aconselhou: “Não deis pérolas aos porcos nem aos cães as coisas santas” não quis que
deixássemos morrer à mingua os irmãos menos graduados na escalada de aperfeiçoamento, mas sim
que lhes propiciemos as informações compatíveis com seu estágio evolutivo.
Um dos primeiros impulsos de quem começa a descobrir a Verdade é pretender compelir os demais a
imitar-lhe o exemplo de renúncia aos defeitos morais e aquisição das virtudes. Todavia, nem todos estão
preparados para tal cometimento, que somente está ao alcance de poucos homens e mulheres, pois
grande parte ainda vive apegada aos interesses materiais.
Aqueles que se limitam a “enterrar cadáveres” não descobriram sua própria essência espiritual e
concentram suas energias nas coisas do mundo terreno: insistir demais em acordá-los para a realidade
espiritual equivale a querer que crianças raciocinem como adultos.
Cada Espírito se encontra em um degrau diferente da evolução intelecto-moral e somente alcança aquilo
que seu nível espiritual comporta.
Sigamos em frente, dando de nós na medida da capacidade de compreensão de cada um, mas sem
paralisar nossa caminhada mais do que o tempo necessário para socorrer suas necessidades justas,
pois, se não, ao invés de os ajudarmos, estaremos contrariando as orientações de Jesus, que, justamente
por nos Verdadeiramente Amar, somente nos ensinou aquilo que podíamos entender, não perdendo
tempo em explicar, naqueles tempos recuados, as Grandes Leis que regem o Universo nem detalhes
complexos que nossa limitada inteligência somente terá condições de captar daqui a muitos milênios.
Ajudar significa dar o necessário, mas não o supérfluo e muito menos o inatingível.
Aperfeiçoar-se e “colocar a candeia em cima do candeeiro” já significa uma grande colaboração em favor
dos outros, mas o dever de aproveitar a claridade compete a cada um que está próximo.
Jesus, que é O Caminho, nos aguarda!
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