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OLHO POR OLHO, DENTE POR DENTE
Essa expressão está registrada num dos 282 artigos do Código de Hamurabi (1792-1750 a.C.).
Hamurabi instituiu a vingança como preceito jurídico no Império Babilônico.
É baseada também na lei de talião, que está presente em livros da Bíblia e prescreve ao transgressor a
pena igual ao crime que praticou.
Esse princípio ainda é utilizado em muitos países do Oriente.
Lei de talião
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A lei de talião (do latim Lex Talionis: lex: lei e talis: tal, parelho), também dita pena de talião, consiste
na rigorosa reciprocidade do crime e da pena — apropriadamente chamada retaliação. Esta lei é
freqüentemente expressa pela máxima olho por olho, dente por dente. É uma das mais antigas leis
existentes.
Origem
Os primeiros indícios da lei de talião foram encontrados no Código de Hamurabi, em 1730 a.C., no reino da
Babilônia. Essa lei permite evitar que as pessoas façam justiça elas mesmas, introduzindo, assim, um início
de ordem na sociedade com relação ao tratamento de crimes e delitos, "olho por olho, dente por dente".
Escreve-se com inicial minúscula, pois não se trata, como muitos pensam, de nome próprio. Encerra a idéia
de correspondência de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem
o causou: para tal crime, tal e qual pena.
Está no Direito hebraico (Êxodo 21:23–5): o criminoso é punido taliter, ou seja, talmente, de maneira igual
ao dano causado a outrem. A punição era dada de acordo com a categoria social do criminoso e da vítima.
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO - CAPÍTULO XII
AMAI OS VOSSOS INIMIGOS
Retribuir o mal com o bem. - Os inimigos desencarnados - Se alguém vos bater na face direita, apresentailhe também a outra. - Instruções dos Espíritos: A vingança. - O ódio. O duelo.
Retribuir o mal com o bem
1. Aprendestes que foi dito: "Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos." Eu, porém, vos digo:
"Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a
fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o Sol para os bons e para os maus
e que chova sobre os justos e os injustos. - Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa
recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o
que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos?" (S. MATEUS, cap. V, vv. 43

a 47.) - "Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não
entrareis no reino dos céus."(S. MATEUS, cap. V, v. 20.)
2. "Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má
vida também amam os que os amam? - Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se
vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? - Se só emprestardes àqueles de quem
possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se
entreajudam dessa maneira, para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos,
fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma.
Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e
até para os maus. - Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus." (S.
LUCAS, cap. VI, vv. 32 a 36.)
3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação
desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o
egoísmo e o orgulho.
Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu
Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um
irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança; ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa,
sabendo que esta lhe quer mal; ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz
de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas
manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas idéias. Enfim, ninguém pode
sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo.
A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física:
a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que
impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das
sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode,
pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito
parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no
coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana
obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão
cabe estabelecer as diferenças, conforme aos casos.
Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de
um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contacto de um amigo. Amar
os Inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança; é perdoar-lhes, sem
pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem; é não opor nenhum obstáculo a reconciliação
com eles; é desejar-lhes o bem e não o mal; é experimentar júbilo, em vez de pesar, com o bem que lhes
advenha; é socorrê-los, em se apresentando ocasião; é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de
tudo o que os possa prejudicar; é, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de
os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: Amai os vossos inimigos.
4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contra-senso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no
seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte. pensa ele, o pode
livrar. Daí, o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho
perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se
vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro.

Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam
sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele
que, pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos; que as
maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar e o elevado ponto de vista
em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas.
Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento.
Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá
ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta idéia o dispõe naturalmente ao perdão.
Sente, além disso, que quanto mais generoso for. tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se
põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo.
O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem
considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade
material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu
adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último.
Os inimigos desencarnados
5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente,
que a maldade não é um estado permanente dos homens; que ela decorre de uma imperfeição temporária
e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros
e se tornará bom, Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que
este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a Terra; que, assim, a vingança,
que tome, falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de
passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que
rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão: extinguir o ódio com o
sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo.
Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito
do Cristo: Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se
mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às
represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau
proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se
serve para punir aquele que não perdoou.
6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os
inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta
gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem
para o adiantamento do ser, que, por isso; as deve receber com resignação e como conseqüência da
natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria Espíritos maus
ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do
mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados.
Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus
Espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra
que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram
dos instintos materiais; que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é,
pela caridade; que esta não tem por efeito, unicamente, impedi-los de praticar o mal e, sim, também o de
os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. E assim que o mandamento: Amai
os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da Terra e da vida presente; antes, faz parte
da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais.

Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra
7. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. - Eu, porém, vos digo que não resistais
ao mal que vos queiram fazer; que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra; e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto; - e
que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. - Dai àquele que vos
pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. (S. MATEUS, cap. V, vv. 38 a 42.)
8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar "ponto de honra" produzem essa
suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir
uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso
moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei moisaica prescrevia: olho por
olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: Retribui o mal
com o bem. E disse ainda: "Não resistais ao mal que vos queiram fazer; se alguém vos bater numa face,
apresentai-lhe a outra." Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende
que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende,
porque sua visão não pode ultrapassar o presente.
Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda se
arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas conseqüências,
importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os
de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pusesse um freio as agressões, bem depressa todos
os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da Natureza, obsta a que
alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer
toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido
numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal; que o homem deve aceitar com
humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho; que maior glória lhe advém de ser ofendido
do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma; que mais vale ser
enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do
duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus,
que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe
sejam desferidos nos interesses e no amor-próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: Lançai para
diante o olhar; quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos
magoarão as coisas da Terra.
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS
A vingança
9. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre
os homens. E, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se
debatia a Humanidade, no começo da era cristã, razão por que a vingança constitui indício certo do estado
de atraso dos homens que a ela se dão e dos Espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos,
nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingarse é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: "Perdoai aos vossos inimigos", que aquele
que se nega a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão. A vingança é uma
inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito,
aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais
forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe
inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas
profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o

inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro,
espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no
copo o veneno, Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições; não
recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão
avolumando pelo caminho. Em conseqüência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde
passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e
benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam, agora se
recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus mais caros amigos e
parentes se afastam e o evitam, Ah! o covarde que se vinga assim é cem vezes mais culpado do que o que
enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face.
Fora, pois, com esses costumes selvagens! Fora com esses processos de outros tempos! Todo espírita que
ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que
tem como divisa: Sem caridade não há salvação! Mas, não, não posso deter-me a pensar que um membro
da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier. (Paris, 1862.)
O ódio
10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram
indiferença, ódio, ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse
devotamento, Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor, Penoso vos é o sacrifício
de amardes os que vos ultrajam e perseguem; mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna
superiores a eles. Se os odiásseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia
imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe
sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos,
ela não couraça o coração contra os maus procederes; esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu
o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá
está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o
amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. - Fénelon, (Bordéus, 1861.)
O duelo
11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a
determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do
caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes
e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras; umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem,
nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante
das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus; e, se não fôsseis, como sois, iludidos pelos
vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens.
Há crime no homicídio em duelo; a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso
algum, de atentar contra a vida de seu semelhante: é um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha
de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juizes em causa
própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes; pelo perdão vos acercais
da Divindade, pois a clemência e irmã do poder. Enquanto na Terra correr uma gota de sangue humano,
vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí, reino de paz e
de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a
palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que
se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. - Adolfo,
bispo de Argel. (Marmande, 1861.)

12. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela
vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não
tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida; o duelista não tem a de suportar as ofensas, Não vos
disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita, do
que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no jardim das Oliveiras: "Mete a tua espada na bainha,
porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada?" Assim falando, não condenou, para
sempre, o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um
temperamento sangüíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza dalma daquele que, à
menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar? Ah! que ele trema! No fundo da sua
consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim! Caim! que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário
derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz, Ela, porem, retrucará: Procuraste
salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na Terra, e não pensaste em
salvá-la perante Deus! Pobre louco! Quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que
recebeu! Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes num madeiro infamante, como
também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes, Que
reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi unia súplica em favor dos seus
algozes! Oh! como ele, perdoai e oral pelos que vos ofendem.
Amigos, lembrai-vos deste preceito: "Amai-vos uns aos outros" e, então, a um golpe desferido pelo ódio
respondereis com um Sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos
tratará de covardes; erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de
espinhos, a exemplo do Cristo, mas, que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado
por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor-próprio. Dar-se-á que, ao criarvos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, só à Natureza conferiu ele
esse direito, para se reformar e reconstruir; quanto a vós, não permite, sequer, que disponhais de vós
mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e
a um e outro o Soberano Juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele
que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença
com as mãos tintas do sangue de seu irmão! - Santo Agostinho. (Paris, 1862.)
13. O duelo, como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que
ainda regem a sociedade. Que diríeis, no entanto, se vísseis dois adversários mergulhados em água
fervente ou submetidos ao contacto de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles,
reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Qualificaríeis de insensatos esses
costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio
praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia
do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e
inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão, Sei que muitas vezes se procura evitar essa
alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão: - mas, não é isso voltar, sob outra forma,
ao juízo de Deus, da Idade Média? E nessa época infinitamente menor era a culpa.
A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade, porém, afinal, fé na justiça de
Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força
bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe.
Ó estúpido amor-próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo
amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der
desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes
para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem; é preciso que o princípio do bem e o
horror ao mal morem no coração do homem. - Um Espírito protetor. (Bordéus, 1861.)

14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a
reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão; mas, os que
se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a
verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente, ou
inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo acre e daí
uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como
cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade, por a privardes de um de seus membros? Pensastes no
remorso que vos assaltará, por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai
que lhes servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação; porém, não lhe será mais
honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito
de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido,
ou em sua' pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor-próprio: o
coração se acha magoado, sofre.
Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, darse-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado
imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar
sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah! triste
satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que
sucumbe, onde a reparação?
Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima:
"Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam." Em se verificando isso, desaparecerão todas
as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, (Bordéus, 1861.)
15. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a
vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é cem vezes mais
culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa
habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura
sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à
classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a
sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o
desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista
não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre
de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio; estuda e calcula tu do, para
com mais segurança matar o seu adversário. E certo que também expõe a vida e é isso o que reabilita o
duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas, haverá
coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, remanescente dos tempos de barbárie, em os
quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do
verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho. (Bordéus, 1861.)
16. NOTA. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros e, se de tempos a tempos alguns de tão
dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora.
Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as
necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no
porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso
demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que
os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à
cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão, do que uma arma de agressão. Outro indício da

modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua,
diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se
ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto que,
noutros tempos, ninguém dava atenção a isso.
O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e
de fraternidade.
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO - CAPÍTULO XVII
SEDE PERFEITOS
Caracteres da perfeição. - O homem de bem. - Os bons espíritas. - Parábola do semeador. -Instruções dos
Espíritos: O dever. - A virtude. - Os superiores e os inferiores. - O homem no mundo. - Cuidai do corpo e
do espírito.
Caracteres da perfeição
1. Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os
publicanos? - Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não
fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. (S. MATEUS, cap. V, vv. 44, 46 a
48.)
2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição: "Sede perfeitos, como
perfeito é o vosso Pai celestial", tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a
perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este,
o que é inadmissível. Mas, os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele
se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar.
Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a Humanidade é
suscetível e que mais a aproxima da Divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: "Em amarmos
os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem."
Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque
implica a prática de todas as outras virtudes.
Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e, mesmo, dos simples defeitos, reconhecerse-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu
princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação; e isso porque tudo o que sobreexcita o
sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade,
que são: a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo,
levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre,
portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na
razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da
caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: "Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial."
O homem de bem
3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior
pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei,

se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser
útil, se ninguém tem qualquer queixa dele; enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem.
Deposita fé em Deus, na Sua bondade, na Sua justiça e na Sua sabedoria. Sabe que sem a Sua permissão
nada acontece e se Lhe submete à vontade em todas as coisas.
Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais.
Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as
aceita sem murmurar.
Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga
alguma; retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus
interesses à justiça.
Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas
lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos
outros, antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O
egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa.
O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças,
porque em todos os homens vê irmãos seus.
Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam.
Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a
outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém,
que não recua à idéia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode
evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a demência do Senhor.
Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança; a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as
ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado.
É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente
esta sentença do Cristo: "Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado." Nunca se compraz
em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o
bem que possa atenuar o mal.
Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega
para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera.
Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem; aproveita, ao revés,
todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros.
Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado
pode ser-lhe tirado.
Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de
prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas
paixões.
Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque
são seus iguais perante Deus; usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar

com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se
encontram.
O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los
conscienciosamente. (Cap. XVII, nº 9.) Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos
seus semelhantes dão as leis da Natureza, como quer que sejam respeitados os seus.
Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem; mas, aquele que se
esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz.
Os bons espíritas
4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que
caracterizam o verdadeiro espírita, como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. O
Espiritismo não institui nenhuma nova moral; apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do
Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as conseqüências,
nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma
falta de clareza da Doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a
falsas interpretações. A clareza e da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir
direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo,
oculto ao vulgo.
Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens
de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo,
apenas saídos da adolescência, lhes apreendem, com admirável precisão, os mais delicados matizes.
Provém isso de que a parte por assim dizer material da ciência somente requer olhos que observem,
enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do
senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao
desenvolvimento, em sentido especial, do Espírito encamado.
Nalguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o Espírito se desprenda das
coisas da Terra; a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem
facilmente com os seus pendores nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do
que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos Espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem
pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra: não divisam mais do que um raio de luz,
insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações.
Atêm-se mais aos fenômenos do que a moral, que se lhes afigura cediça e monótona. Pedem aos Espíritos
que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de
penetrar Os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho
ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então
guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a
aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra
existência.
Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de
adiantamento moral. O Espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção
mais clara do futuro; os princípios da Doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes.
Em suma: é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns
acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más.

Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se
esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade.
Parábola do semeador
5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar; - em torno dele logo reuniuse grande multidão de gente; pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem
todo o povo. - Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a
semear; - e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a
comeram. - Outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra; as sementes logo
brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. - Mas, levantando-se, o sol as
queimou e, como não tinham raízes, secaram. - Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as
abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes cem por um,
outras sessenta e outras trinta. - Ouça quem tem ouvidos de ouvir. (S. MATEUS, cap. XIII, vv. 1 a 9.)
Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. - Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá
atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a
semente ao longo do caminho. - Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a
palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. - Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum
tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de
queda. - Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra; mas, em quem, logo, os
cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. - Aquele,
porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem
ela produz frutos, dando cem ou sessenta, ou trinta por um. (S. MATEUS, cap. XIII. vv. 18 a 23.)
6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os
ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que,
como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá!
Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados
nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma conseqüência tiram deles, porque neles
mais não vêem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das
comunicações dos Espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem à imaginação, e que,
depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito
bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles,
finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos?
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS
O dever
7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os
outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais
elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem.
Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as
atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão
suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência,
guardião da probidade interior, o adverte e sustenta; mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos
sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem; como determiná-lo, porém,
com exatidão? Onde começa ele? onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no

ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranqüilidade do vosso próximo; acaba no limite que não desejais
ninguém transponha com relação a vós.
Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem
todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com
relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face
da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência
comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos.
O dever é o resumo prático de todas as especulações morais; é uma bravura da alma que enfrenta as
angústias da luta; é austero e brando; pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se
inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as
criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E a um tempo juiz e escravo em causa própria.
O dever é o mais belo laurel da razão; descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o
dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a Humanidade não pode subtrair-se, mas
porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.
O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da Humanidade.
Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que
não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro. (Paris, 1863.)
A virtude
8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem
de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente,
quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é
virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal: a modéstia, e
tem o vício que mais se lhe opõe: o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de
estadear-se. Adivinham-na; ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. S.
Vicente de Paulo era virtuoso; eram virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros quase desconhecidos do
mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos;
deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e
inteiro esquecimento de si mesmos.
À virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos; a essa virtude verdadeiramente
cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações
tudo o que seja orgulho, vaidade, amor-próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não
imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os
ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas
torpezas e de odiosas covardias.
Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse
simples fato, todo mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em
parecer o que não é? Admito de boamente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação
íntima em seu coração; mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em
amor-próprio.
O vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o
homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas
sinceros. Contudo, dir-lhes-ei: Mais vale pouca virtude com modéstia, do que muita com orgulho. Pelo

orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido; pela humildade é que um dia elas se hão
de redimir. François-Nicolas-Madeleine. (Paris, 1863.)
Os superiores e os inferiores
9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se
ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar;
nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da Terra, como um direito, uma propriedade. Deus,
aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe
apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que
uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a
título de missão, ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente.
Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do senhor sobre o
seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo; que
responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que
estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em conseqüência dessa diretriz ou dos maus exemplos,
do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem
tem na Terra uma missão, grande ou pequena; qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem;
falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho.
Assim como pergunta ao rico: "Que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a
espalhar a fecundidade ao teu derredor", também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma
autoridade: "Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei
subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus
caprichos ou à tua cupidez; fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e
ajudasses a subir ao meu seio." O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum
despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas
de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou
poderão dar-lhas mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles
exercia autoridade.
Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem e não menos sagrados.
Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado
de cumpri-los, nem mesmo quando o seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto
sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem.
Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque,
provavelmente, abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno
o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra
melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade,
necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que
seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se
mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe
está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os
seus esforços. Numa palavra: solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo
afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. - François-NicolasMadeleine, Cardeal Morlot. (Paris, 1863.)
O homem no mundo
10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor
e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai, pois, os vossos corações; não consintais que neles

demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim
de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é
preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça.
Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos
vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estais condenados a viver. Não;
vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às
frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar.
Sois chamados a estar em contacto com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos: não
choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa
jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do Céu que conta
os dias que faltam para entrar na posse da sua herança.
Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas
condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vo-la deu;
basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais,
num arroubo dalma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a
concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à Fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas
ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus.
A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta; mas, os deveres da caridade
alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o
homem que vivesse insulado. Unicamente no contacto com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas é
que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola priva-se voluntariamente do mais
poderoso meio de aperfeiçoar-se; não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. (Capítulo
V, nº 26.) Não imagineis, portanto, que, para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes
sob as vistas do Senhor, seja preciso vos cilicieis e cubrais de cinzas. Não, não, ainda uma vez vos
dizemos. Ditosos sede, segundo as necessidades da Humanidade; mas, que jamais na vossa felicidade
entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e
dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente ele os abençoa. Um Espírito Protetor. (Bordéus,
1863.)
Cuidar do corpo e do espírito
11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em
princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as
alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se
considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as
ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação: Eis se acham
ambos em perfeito estado; que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas
necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como
chegarem a equilíbrio. (1) Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento
do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão
insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos
indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então,
a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma; e o grande problema ficaria sem solução,
se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem
entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de
ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela.
Desatender as necessidades que a própria Natureza indica, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o

corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto
o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o
corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso
próximo? Não, a perfeição não está nisso: está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso Espírito.
Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o: esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o
único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor. (Paris, l863.)
(1) O último período desse parágrafo - "inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo
de como chegarem a equilíbrio" não aparece nas novas edições francesas desde a 3ª, mas se acha na 1ª
edição e, por isso, a repomos no texto, corrigindo um evidente erro de impressão. - A Editora.

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO - CAPÍTULO XIII
NÃO SAIBA A VOSSA MÃO ESQUERDA O QUE DÊ A VOSSA MÃO DIREITA
Fazer o bem sem ostentação. - Os infortúnios ocultos. - Óbolo da viúva. - Convidar os pobres e os
estropiados. Dar sem esperar retribuição. - Instruções dos Espíritos: A caridade material e a caridade
moral. - A beneficência. A piedade. - Os órfãos. - Benefícios pagos com a ingratidão. - Beneficência
exclusiva.
Fazer o bem sem ostentação
1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário,
não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. -Assim, quando derdes esmola, não
trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens.
Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. - Quando derdes esmola, não saiba a vossa
mão esquerda o que faz a vossa mão direita; - a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que
vê o que se passa em segredo, vos recompensará. - (S. MATEUS, cap. VI, vv. 1 a 4.)
2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. - Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu
encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. - Jesus, estendendo a mão, o tocou
e disse: Quero-o, fica curado; no mesmo instante desapareceu a lepra. - Disse-lhe então Jesus: abstém-te
de falar disto a quem quer que seja; mas, vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por
Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. (S. MATEUS, cap. VIII, vv. 1 a 4.)
3. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito; ainda mais meritório é ocultar a mão que dá;
constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais
alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura;
numa palavra, colocar-se acima da Humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho
dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova
que mais fé deposita nestes do que na Divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se
diz o contrário, procede como se não cresse no que diz.
Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido!
Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas, não dariam uma só moeda!
Foi por isso que Jesus declarou: "Os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa."
Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na Terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si
mesmo; Deus nada mais lhe deve; só lhe resta receber a punição do seu orgulho.
Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a
beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia.

Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho,
olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do
Cristo! Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus?
Também esses já receberam na Terra sua recompensa. Foram vistos; estão satisfeitos por terem sido
vistos. E tudo o que terão.
E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe
impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o
preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Oh! para esse, nem mesmo a recompensa terrestre
existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome e é esse o primeiro
castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao Céu, recaíram sobre o
coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora,
e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor.
A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade
moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amorpróprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem
diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar
o que o recebe, e, em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao
contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de
melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe
encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao
passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, quando
o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta
serviço. Eis o que significam estas palavras: "Não saiba a mão esquerda o que dá a direita."
Os infortúnios ocultos
4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de
reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que
passam despercebidos: os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos
e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência.
Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua
companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem
dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda,
onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos
emagrecidos. E que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas
e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância,
aceitem o benefício, sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue com
o seu trabalho prover às necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais
sentirão frio, nem fome; irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que
as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais
de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranqüilizá-lo sobre a sorte da
família. No canto da rua, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus
protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que
professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens.
Terminado o seu giro, diz de si para consigo: Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora?
Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica; mas é o anjo da consolação. A noite, um
concerto de benções se eleva em seu favor ao Pai celestial: católicos, judeus, protestantes, todos a
bendizem.

Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha?
Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe,
porém, lhe diz: "Que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma
coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a
caridade; que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratálos. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende
a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que
vem de ti." É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que
o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa!
Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não
deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista
circunstância leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas
mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. "Silêncio! ordena-lhe a senhora. Não o digas
a ninguém." Falava assim Jesus.
O óbolo da viúva
5. Estando Jesus sentado defronte do gazofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro,
viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. - Nisso, veio também uma pobre que apenas
deitou duas pequenas moedas do valor de dez centavos cada uma. - Chamando então seus discípulos,
disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram
suas dádivas no gazofilácio; - por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela
deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. (SÃO MARCOS, cap. XII, vv. 41 a
44. - S. LUCAS, cap. XXI. vv. 1 a 4.)
6. Multa gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e, se
desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. E sem dúvida louvável a intenção e pode
até nalguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá
quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por
proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a
dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios
olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do
intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto
sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças,
de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos.
Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios
de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta
de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer
dos que esperam encontrar nos Espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos?
Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a
missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos
pelas decepções. (O Livro dos Médiuns, 2ª Parte, nº 294 e nº 295.) Aqueles cuja intenção está isenta de
qualquer idéia pessoal, devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que
desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na
balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a
satisfação do primeiro, se pudesse socorrer, em larga escala, a indigência; mas, se essa satisfação lhe é
negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar
lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente
deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe
depararão; se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas

faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico
ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do
seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da
viúva.
Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição
7. Disse também àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os
vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos,
para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. - Quando
derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. - E sereis ditosos por
não terem eles meios de vo-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos.
Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de
Deus! (S. LUCAS, cap. XIV, vv. 12 a 15.)
8. "Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os
estropiados." Estas palavras, absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o
espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa
os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar
os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de
um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: "E sereis ditosos por não terem
eles meios de vo-lo retribuir." Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição,
mas tão-só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: Convidai para os vossos
festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender, não os
repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais.
Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam
para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou, a seu turno, convidá-los!
Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não
os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço, às vezes, se lhes presta, sem que o pareça. Aqueles,
sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência,
sem ostentação, e sabem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade.
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS
A caridade material e a caridade moral
9. "Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles." Toda a
religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo,
todos seríeis felizes: não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda: não mais pobreza, porquanto, do
supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis, nos quarteirões
sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis
crianças a quem tudo faltava.
Ricos! pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus, um dia, vos
retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de
Espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso.
Se pudésseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no Além aqueles a quem, na minha última
existência, me fora dado servir!...

Amai, portanto, o vosso próximo; amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora, que, repelindo um
desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for,
de que desespero não vos sentireis presa, ao reconhecê-lo no mundo dos Espíritos!
Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa,
materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se.
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazeis nesse
mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem
saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo
quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer; não ver o sorriso de
desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando
na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista
da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de ou trem é caridade
moral.
Essa caridade, no entanto, não deve obstar à outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar
com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito: Tende presente sempre
que, repelindo um pobre, talvez repilais um Espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em
posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da Terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar
algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxilio.
Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o
leproso ou o mendigo. Adeus: pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. (Paris, 1860.)
10. Meus amigos, a muitos dentre vós tenho ouvido dizer: Como hei de fazer caridade, se amiúde nem
mesmo do necessário disponho?
Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por
pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de
ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os
dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a
blasfemar do nome do Altíssimo: "Eu era como sois; sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no
Espiritismo e, vede, agora, sou feliz." Aos velhos que vos disserem: "É inútil; estou no fim da minha
jornada; morrerei como vivi", dizei: "Deus usa de justiça igual para com todos nós; lembrai-vos dos
obreiros da última hora." As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo
mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: "Deus vos vê, meus caros pequenos", e não vos
canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e,
em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade.
Dizem, outros dentre vós: "Ora! somos tão numerosos na Terra, que Deus não nos pode ver a todos."
Escutai bem isto, meus amigos: Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os
bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem: do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do
vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os
dispersa. Apenas, Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante,
que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. As vezes, conseguis
entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Mas, ficai certos de que a pobre
escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a
e com freqüência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido.

Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima
do Cristo: "Amai-vos uns aos outros." Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e
tereis ventura e consolação. - Um Espírito protetor. (Lião, 1860.)
A beneficência
11. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do
coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh! pudésseis compreender tudo o que de
grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura as
outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão! Pudésseis, meus amigos, ter
por única ocupação tornar felizes os outros! Quais as festas mundanas que podereis comparar às que
celebrais quando, como representantes da Divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas
conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem
subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que
viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras, que, como agudo punhal, se lhes
enterravam nos corações maternos: "Estou com fome!..." Oh! compreendei quão deliciosas são as
impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero!
Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos! Ide, ide ao encontro do infortúnio; ide
em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas! Ide, meus bem-amados, e
tende em mente estas palavras do Salvador: "Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de
que é a mim que o fazeis!" Caridade! sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de
conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro e, enquanto se
acharem exilados na Terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde,
quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste
os únicos momentos de satisfação de que gozei na Terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na
palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: E na caridade que deveis procurar a paz do coração, o
contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh! quando estiverdes a ponto de acusar a
Deus, lançai um olhar para baixo de vós; vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem
família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os
reclame! Quanto bem a fazer! Oh! não vos queixeis; ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a
mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse
mundo, enlanguescem na dor e no insulamento! Colhereis nesse mundo bem doces alegrias e, mais
tarde... só Deus o sabe!... Adolfo, bispo de Argel. (Bordéus, 1861.)
12. Sede bons e caridosos: essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna
felicidade se contém neste preceito: "Amai-vos uns aos outros." Não pode a alma elevar-se às altas regiões
espirituais, senão pelo devotamento ao próximo; somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e
consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido
esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o
coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra
verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscásseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservarvos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos; rara é apenas a boavontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem.
Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus
ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus
bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas.
Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada; deixam no
esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais
esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus, e meditai-as.

Homens fortes, armai-vos; homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede
mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que
vos vimos dar; apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a
vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus; as
manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis.
A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela
não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie;
sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma
caridosa.
A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação; é a mais pura emanação do próprio
Criador; é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o
coração, disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual
o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia: a caridade?
Não ouso falar do que fiz, porque também os Espíritos têm o pudor de suas obras; considero, porém, a
que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com
freqüência os Espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas
bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério; vejo-os praticando a virtude que vos
recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a
minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham.
Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da
caridade; no exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa; não há alegria espiritual
que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos
do Cristo. Assim seja. - S. Vicente de Paulo. (Paris, 1858.)
13. Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a
meta a que deveis todos visar.
Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração amargurado, venho dizer-vos: Oh! meus amigos, que
de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas! Em vão, procurei consolar
algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: Coragem! há corações bons que velam por vós; não sereis
abandonadas; paciência! Deus lá está; sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e
volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto; eu lhes lia no semblante que seus corpos,
tiranos do Espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os
corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: Coragem! Coragem! Então, uma pobre mãe,
ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio,
como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava, num seio estéril, insuficiente
alimentação.
Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em conseqüência, sem abrigo, presas de todos os
sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram,
implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz
mendiga para eles e vou, por toda a parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos
corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: Há por aí
desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não
vos digo o que deveis fazer; deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder,
nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: Sou a caridade e vos estendo as mãos pelos
vossos irmãos que sofrem.

Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde
todos vos saciareis! Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos! Ide, ide, colhei,
apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que
lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo,
porquanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte
entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais; eu vos conduzirei pelo caminho da salvação,
porque sou - a Caridade. - Cárita, martirizada em Roma. (Lião, 1861.)
14. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença
grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio
aos pobres; mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A
caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos! Pode-se ser caridoso,
mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se
mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor-próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na
vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a
crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções e, sim, atraindo-os amavelmente às
nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para
neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade.
Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de
Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um
exemplo.
Vejo, várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós,
como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa; têm ágeis os dedos. Vede
como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas, com que fim
trabalham? É que vêem aproximar-se o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não
puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está
empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação
invernosa, sentirão frio e fome! Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais
aquinhoadas do que vós; elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas; depois, um destes dias,
quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo: "Deus não é justo'', que é o que
vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se
constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se
mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o a amor acompanha de bem perto o ódio.
Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as
comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu
concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de
todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à
vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no Céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar,
que essa moeda não lhes faltará. -Cárita. (Lião, 1861.)
15. Meus caros amigos, todos os (lias ouço entre vós dizerem: "Sou pobre, não posso fazer a caridade", e
todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais
em juizes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo
procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós, que apenas podeis fazer a caridade
praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Pelo que toca à caridade material, vou
contar-vos uma história do outro mundo.

Dois homens acabavam de morrer. Dissera Deus: Enquanto esses dois homens viverem, deitar-se-ão em
sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesadas.
Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus que lhe trouxessem os dois sacos. Um
estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o metal que o enchia; o outro era pequenino e tão
vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este o meu, disse um, reconheço-o; fui rico e dei
muito. Este o meu, disse o outro, sempre fui pobre, oh! quase nada tinha para repartir. Mas, oh! surpresa!
postos na balança os dois sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que
fez se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas
deste por ostentação e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho e, ao demais,
dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com o te serem as tuas esmolas, contadas
por qualquer coisa. Depois, disse ao pobre: Tu deste pouco, meu amigo; mas, cada uma das moedas que
estão nesta balança representa uma privação que te impuseste; não deste esmolas, entretanto, praticaste
a caridade, e, o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada
em conta; foste indulgente; não te constituíste juiz do teu semelhante; ao contrário, todas as suas ações
lhe relevaste: passa à direita e vai receber a tua recompensa. - Um Espírito protetor. (Lião, 1861.)
16. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá
consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre, com o que lhe sobre dos
prazeres, agasalhos para o desgraçado que tirita de frio; confeccione, com suas mãos delicadas, roupas
grosseiras, mas quentes; auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com
algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar
na vinha do Senhor.
E tu, pobre operária, que não tens supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar
do pouco com que contas, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis; faze
alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes; vende o produto dos teus serões e poderás
igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás, talvez, algumas fitas de menos; darás,
porém, calçado a um que anda descalço.
E vós, mulheres que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra; mas, que os vossos trabalhos
não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e
paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos
em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados; trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência
que diz: "Aos pássaros do céu dá Deus o alimento." Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas
mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e abençoado será o vosso trabalho.
Todos vós, que podeis produzir, dai; dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que
Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos!... satisfazei-lhe aos lazeres,
mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores,
artistas de todos os gêneros!... venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos; não será
por isso menor a vossa glória e alguns sofrimentos haver á de menos.
Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis
dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu deveis àquele que
carece do necessário, porquanto, em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Os vossos
tesouros da Terra serão um pouco menores; contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá
colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. - João. (Bordéus, 1861.)
A piedade
17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos; é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus.
Ah! deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos

semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas e, quando, por bondosa
simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais! Tem um
certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça; mas, não tendo o sabor acre dos
gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si
Envolve-o penetrante suavidade que enche de jubilo a alma. A piedade, a piedade bem sentida é amor;
amor é devotamento; devotamento é o olvido de si mesmo e esse olvido, essa abnegação em favor dos
desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na
sua doutrina tão santa e tão sublime.
Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe
submeterem, ela tomará feliz a Terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor.
O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que
dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade! piedade que vos
comove até às entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão
para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas
emoções celestes; não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o
espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos
indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranqüilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a
tranqüilidade do mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção.
Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o
egoísta! Sem dúvida, ao contacto da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta
um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande,
porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a uni irmão infeliz que se enternece
ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se
dirige docemente, antes de se fixar no Céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um
amparo. A piedade é o melancólico, nas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por
irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. - Miguel. (Bordéus, 1862)
Os órfãos
l8. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubésseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância!
Deus permite que haja órfãos, para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma
pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre
para o vício! Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e
pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra
encarnação, caso em que, se pudésseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo
um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade: não,
porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois
freqüentemente bem amargos são os vossos óbolos! Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana
a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando! Dai delicadamente, juntai ao beneficio que
fizerdes o mais precioso de todos os benefícios: o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso
amistoso. Evitai esse ar de proteção, que eqüivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai
que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. - Um Espírito familiar. (Paris, 1860.)
Benéficos pagos com a ingratidão
19. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de
praticar o bem para não topar com os ingratos?

Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, apenas para receber demonstrações de
reconhecimento, é não o fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável
a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o
beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura, na Terra,
recompensa ao bem que pratica não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não
a busca no mundo.
Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vo-lo
agradecerão. Ficai certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em
conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vo-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais
pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem.
E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos?
Tende a certeza de que, ao contrário, é unia semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca
vedes senão o presente; trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os
mais empedernidos corações; podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar do seu
envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo.
Deplorará a sua ingratidão; desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando
uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu
adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima: um benefício jamais se perde. Além
disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem
desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem.
Ah! meus amigos, se conhecêsseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências
anteriores; se pudésseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros
os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do
Criador, que vos concede reviver para chegardes a ele. - Guia protetor. (Sens, 1862.)
Beneficência exclusiva
20. É acertada a beneficência, quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da
mesma crença, ou do mesmo partido?
Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são
irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura
saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença, ou a sua opinião, seja sobre o que for.
Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus-Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos
inimigos, se repelisse o desgraçado, por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem
lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a
ame; repelindo-o, faria que a odiasse. - S. Luís. (Paris, l860.)
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"Vigiai e Orai, para não cairdes em tentação". - Jesus (Mateus, 26,41)

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste estudo é buscar e manter o equilíbrio espiritual. Para tanto devemos fazer uso dos verbos
no imperativo, que se traduzem por uma ordem na mudança de nossas atitudes e comportamentos.
2. CONCEITO
Prece / oração - É o ato de comunicação do homem com o sagrado: Deus, os deuses, a realidade
transcendental ou o poder sobrenatural. No início parece uma queixa, uma angústia, um sofrimento, mas
depois pode englobar uma adoração ou um agradecimento. Para os panteístas é absorção no todo
universal. No meio espírita encontramos algumas frases, tais como, “ato de caridade”, “apoio para a alma”,
“uma invocação”, “uma evocação”, “uma conversa com Deus”, “transporte do coração”, “vibração”,
“explosão da fé”, “irradiação protetora” e “caminho de luz”. (Equipe da FEB, 1995)
Vigilância - Precaução, cuidado, prevenção.
3. HISTÓRICO
Na busca de subsídios, através do tempo, a Bíblia oferece-nos informações valiosas.
No Velho Testamento, Abraão, Moisés, Samuel, David e Salomão são considerados os expoentes de 1.ª
grandeza em termos de oração. O tabernáculo e o templo, consagrados à santidade e glória de Iavé, são
os lugares por excelência, a certa altura quase exclusivos, da oração.
No Novo Testamento, Jesus Cristo tornou-se o grande modelo e mestre da oração, pois esta era para ele
imperativo de Sua natureza humana e resposta à Sua condição de Filho de Deus. A profundidade e
eloquência da oração de Jesus impressionaram vivamente os discípulos, aos quais, a seu pedido, ensinou o
Pai Nosso, oração de conteúdo riquíssimo e esquematização modelar, pois aí se conjugam e hierarquizam
harmoniosamente os interesses do Reino e as necessidades espirituais dos filhos de Deus. Além do
conteúdo e do modo, Cristo incutiu também repetidamente a necessidade da oração assídua, humilde,
sincera, filial.
Os apóstolos foram os fiéis propagadores da oração: Santo Agostinho, S. J. Damasceno, Santo Tomás de
Aquino e outros. No entanto todos convergem em considerar a oração uma elevação da mente para Deus,
um colóquio ou diálogo com Deus, um pedido das coisas convenientes ao homem dirigido a Deus.
(Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura)
4. ADORAÇÃO
A lei de adoração é a primeira das Leis Naturais estudas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Diz-nos
o Codificador, através do auxílio dos Espíritos superiores, que a adoração é natural e pertence à espécie
humana.

Em virtude da ignorância das verdades religiosas, os homens acabaram adotando diversas formas míticas e
místicas de adoração, desviando o pensamento da essência fundamental do ato de adorar. Assim sendo, a
maioria das pessoas liga-se a uma religião, a uma seita, a uma corrente espiritualista, muito mais para
resolver o seu problema material do que para a busca da verdadeira espiritualização do ser. É por isso que
se sugere, no meio espirita, a substituição do termo adoração por reverência, no sentido de se eliminar o
ranço pejorativo que o termo adorar agrega.
A adoração, sendo uma ligação com o sagrado, permite-nos abrir um parêntese e introduzir a noção de
hierofania. Por hierofania, Mircea Elíade entende o ato de manifestação do sagrado. A história das religiões
tem um número considerável de hierofanias, ou seja, todas as manifestações das realidades religiosas. É
isso o que explica o sagrado manifestando-se em pedras, animais, árvores etc. Não são as pedras, as
árvores, os animais, os objetos que são adorados, mas sim o que eles representam para a coletividade.
Observe, por exemplo, uma cruz: ela é um pedaço de madeira como tantas outras peças feitas da mesma
madeira. Contudo, no processo de hierofanização, a cruz adquire valor sagrado, ou seja, serve para
exorcizar espíritos maléficos. Nessa mesma linha de raciocínio podemos incluir a adoração das vacas na
Índia. (Eliade, 1957, p. 25)
Os cientistas sociais, na tentativa de separar o sagrado do profano, acabam tendo pouco êxito, pois o que
se vê é o caráter ambíguo do termo predominar. O direito, a moral, a ética, o casamento e outros temas
trazem em si um considerável peso de sagrado. Em Direito — uma ciência — a arquitetura dos tribunais, a
toga do juiz, o ritual das sessões dos tribunais, mesmo o uso de símbolos religiosos para o juramento, por
exemplo, apontam certos aspectos da instituição do direito que têm pelo menos certo sabor de sagrado.
(Boulding, 1974, p. 4)

5. PRECE
5.1. PERGUNTAS E RESPOSTAS
Pergunta. O que é a prece?
R = A prece é um ato de adoração ao Criador.
Pergunta. Como se deve orar?
R = Não é preciso ficar de joelho, sentado ou de pé. A postura física é o que menos conta.
Pergunta. Por que devemos orar?
R = Porque a prece é um lenitivo para as nossas preocupações.
Pergunta. Onde se deve orar?
R = Em qualquer lugar. Observe que a citação bíblica que prescreve entrar no quarto, fechar a porta e
perdoar os inimigos, pode ser entendida como entrar no quarto “íntimo”. E no quarto íntimo, podemos
entrar estando em qualquer lugar: no ônibus, no metrô, na praia etc.
Pergunta. Quando devemos orar?
R = Também não há prescrição, contudo O Evangelho Segundo o Espiritismo orienta-nos a orar pela
manhã e à noite.

5.2. TIPOS DE PRECE
Devido à conexão e à intermitência entre os vários tipos de prece, é difícil concebê-los em termos de uma
classificação rígida. De qualquer forma, podemos enumerar alguns desses tipos:
- Súplica – Solicitação de vida longa, obtenção de bens materiais e prosperidade financeira são os seus
ingredientes favoritos. Como para obtenção de tais objetivos, o ser humano vale-se da invocação mágica,
este tipo de prece pode tornar-se um desvio da verdadeira prece, principalmente quando feita para obter
recompensas ou troca de pagamento com Deus.
- Confissão – o termo confissão expressa ao mesmo tempo uma afirmação da fé e o reconhecimento do
estado de “pecado”.
- Intercessão – é a prece feita em favor de outrem. Em algumas sociedades primitivas, o chefe de família
ora para os outros membros da família, mas estas preces são também extensivas à tribo inteira.
(Encyclopaedia Brittannica)
Allan Kardec, na P. 659 de O Livro dos Espíritos, diz-nos que pela prece podemos fazer três coisas: louvar,
pedir e agradecer.

5.3. EFICÁCIA DA PRECE
É pelo pensamento que nos colocamos em sintonia com outros seres, tanto encarnados como
desencarnados. Por intermédio de nossas ondas mentais, podemos auxiliar e sermos auxiliados pelas
outras mentes que entram em contato conosco. Atuando sobre esse fluxo energético curamos e somos
curados de algumas doenças, até aquelas catalogadas pela medicina como incuráveis. A cura do incurável
dá origem ao milagre. Mas, para o Espiritismo, o milagre não existe, pois não podemos derrogar as leis da
natureza. O que há é uma extrema aceleração dos processos de cura. (Kardec, 1984, cap. XXVII)

5.4. CRISE NA ORAÇÃO
A crise da oração que se verifica na sociedade contemporânea pode ser devido a:
Ateísmo em suas diversas formas;
Afrouxamento da fé e a esterilidade moral do culto de muitos cristãos;
Incapacidade de conciliar racionalmente a imutabilidade de Deus com a liberdade do homem imiscuída na
oração de súplica.
O êxito do progresso técnico e cientifico que outorga ao homem bens de conforto e consumo outrora
pedidos a Deus como seu único senhor e distribuidor;
Redução da prática e, às vezes, do próprio conceito de oração, à oração de súplica, com prejuízo dos
aspectos imanentes e essenciais da oração.

6. ORAÇÃO E VIGILÂNCIA
O texto evangélico nos diz que devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Por que?

6.1. PASSADO DELITUOSO
O Espírito Emmanuel alerta-nos que as mais terríveis tentações encontram-se no fundo sombrio de nossa
individualidade. E o que vem isto significar? É que quando reencarnamos trazemos conosco, impregnados
em nosso subconsciente, todos os erros e mazelas cometidas em outras épocas. Como temos o
esquecimento do passado, a sua manifestação dá-se pela intuição e pelo sentimento. A simples presença
do adversário de outras épocas faz ecoar dentro de nós o ódio, a vingança, o repúdio. Por isso a vigilância.
Tomando-se consciência da situação, proceder à prece silenciosa em favor da harmonia.

6.2. A PROPOSTA DE EMMANUEL
“Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé a humildade ... Não te proponhas,
desse modo, atravessar a mundo, sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e
alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar
com a terra da qual precisa extrair as boas sementes ... Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do
Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os
aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda”. (Fonte Viva, 110)

7. CONCLUSÃO
Embora as preces que fazemos não irão desviar-nos de nossos problemas e desilusões, elas são um
bálsamo reconfortante para a nossa alma enfermiça, pois faz-nos penetrar em estados de suave sossego e
gozos que somente aquele que ora é capaz de decifrar.
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Oração dominical
2. PREFÁCIO. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a Oração
dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam
em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus (S. Mateus, cap. VI, vv. 9 a 13), seja porque pode
suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem; é o mais perfeito modelo de concisão,
verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume
todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma
profissão de fé, um ato de adoração e de submissão; o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio
da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si.
Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de
que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os
pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula
cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um
dos números cabalísticos: três, sete ou nove tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números
e de uso nas operações da magia.
Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições
aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o
sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá,
aquele que ore, dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na desenvolvida.
3. PRECE
I. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome!
Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do Universo dá
testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as
faculdades humanas. Em todas as obras da Criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino
inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande
e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não
reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças.
II. Venha o teu reino!
Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem.
Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, em vez de se
maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males,
que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis,
porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais conseqüências.
Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma; ao
homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão; também lhe deste a liberdade de
cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher
entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações.
Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se
gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as
desprezam.

Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá, então, a incredulidade.
Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino
na Terra.
Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária, que os conduza ao
caminho da verdade.
III. Faça-se a tua vontade, assim na Terra como no Céu.
Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não
deve ser a da criatura para com o seu Criador! Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e
submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que
és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará, então, a tua vontade na Terra, como os
eleitos a fazem no Céu.
IV. Dá-nos o pão de cada dia.
Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo; mas, dá-nos também o alimento
espiritual para o desenvolvimento do nosso Espírito.
O bruto encontra a sua pastagem; o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos
recursos da sua inteligência, porque o criaste livre.
Tu lhe hás dito: "Tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte." Desse modo, fizeste do trabalho,
para ele, uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas
necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o
trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos Espíritos superiores.
Ajudas o homem de boa-vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário; não, porém, àquele
que se compraz na ociosidade e desejara tudo obter sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. (Cap.
XXV.)
Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, ou pela sua
ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido! Esses são os artífices do
seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas,
nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para
socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. (Cap. V, nº 4.) Antes de nos
queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos
chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus
nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro, e que de nós depende o modo de a utilizarmos.
Pois que à lei do trabalho se acha submetido o homem na Terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a
essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo
fruto.
Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos, pelo trabalho, as coisas
necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo.
Se trabalhar nos é impossível, à tua divina providência nos confiamos.
Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, mau grado aos nossos esforços,
aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência, ou noutra anterior,
porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa.

Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do
supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei de caridade e de
amor do próximo, que lhes ensinaste. (Cap. XVI, nº 8.) Afasta, igualmente, do nosso espírito a idéia de
negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mau e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de
bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre
e a ninguém excetua; que a prosperidade material do mau é efêmera, quanto a sua existência corpórea, e
que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. (Cap.
V, nº 7, nº 9, nº 12 e nº 18.)
V. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. - Perdoa as nossas ofensas, como
perdoamos aos que nos ofenderam.
Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que
contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que no-las perdoes pela tua infinita
misericórdia, sob a promessa, que te fazemos, de empregarmos os maiores esforços para não contrair
outras.
Tu nos impuseste por lei expressa a caridade; mas, a caridade não consiste apenas em assistirmos os
nossos semelhantes em suas necessidades; também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas.
Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos hão
dado motivo de queixa?
Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor.
Faze que a morte não nos surpreenda guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver
tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nos possamos apresentar, diante de ti, puros de toda
animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. (Cap. X.)
Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então,
recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades,
nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus: "Bemaventurados os que sofrem pela justiça!" Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez
que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa
humildade. (Cap. XII, nº 4.) Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não
está irrevogavelmente fixada depois da morte; que encontraremos, em outras existências, os meios de
resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta,
para nosso progresso. (Cap. IV, e cap. V, nº 5.) Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da
vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana
e da tua infinita bondade.
VI. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. (1)
(1) Algumas traduções dizem: Não nos induzas à tentação (et ne nos inducas in tentationem). Essa
expressão daria a entender que a tentação promana de Deus, que ele, voluntariamente, impele os homens
ao mal, idéia blasfematória que igualaria Deus a Satanás e que, portanto, não poderia estar na mente de
Jesus. É, aliás, conforme à doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. (Veja-se: O Céu e o Inferno, 1ª
Parte, cap. IX, "Os demônios".)
Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos Espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do
bem, inspirando-nos maus pensamentos.
Mas, somos Espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. Em nós
mesmos está a causa primária do mal e os maus Espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos
pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem.

Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda
tentativa contra os seres perfeitos. E inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes
opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra
nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços e, se o fizermos, os maus Espíritos
naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. (Veja-se aqui
adiante: "Preces pelos obsidiados".) Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza; inspira-nos, pelos nossos
anjos guardiães e pelos bons Espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições a fim de
obstarmos aos Espíritos maus o acesso à nossa alma. (Veja-se aqui adiante o nº 11.) O mal não é obra
tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mau pode gerar. Somos nós mesmos que
criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os
homens as cumprirmos, o mal desaparecerá da Terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados
que o nosso.
O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se
comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem, pelo que, ó
meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos Espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação.
VII. Assim seja.
Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. Mas, curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita.
Que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa, pois
somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém.
Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e
desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência e, em
particular, por N...
Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção.
Nota - Aqui, podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseje pedir
para si mesmo ou para outrem. (Vejam-se, adiante, as preces nº 26 e nº 27.)

O JEJUM E O ESPIRITISMO
Jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos. É feito por penitência, obrigação, prescrição religiosa
ou médica. É prática usual de muitas religiões antigas e modernas.
Em Jonas 3:5 lê-se que os ninivitas (habitantes da grande cidade Nínive, capital do império assírio)
“proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor”; e o rei proclamou um jejum
geral, abrangendo homens e animais (Jonas 3:6-8).
A Bíblia, no Antigo Testamento, mostra que o jejum era prática habitual entre os hebreus. Moisés jejuou
durante quarenta dias e quarenta noites (de comida e água) em preparação para receber a revelação
divina (Êxodo 34:28).
Entre os hebreus, o jejum era acompanhado de cilício, cinzas e lamentações nas cerimônias de luto (I
Samuel 31:13; II Samuel 1:12 e 3:35).
Mas os Profetas às vezes falavam desfavoravelmente do jejum, como sendo um rito externo e sem
nenhum sentimento interior, como em Isaías 58:1-11, Jeremias 14:12 e Zacarias 7:5.
No Judaísmo farisaico o jejum era muito comum e extremamente apreciado como ato do culto religioso.
No Judaísmo atual o jejum é ainda importante e é praticado com fins espirituais, em sinal de
arrependimento, de luto, ou para pedir a assistência divina.
O Jejum a partir do Novo Testamento
Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites no deserto antes de iniciar seu ministério. Segundo a tradição
cristã, vê-se aí uma semelhança ao jejum de Moisés, em Êxodo 34:28. Presumivelmente, Jesus não impõe
o jejum aos seus discípulos, embora supõe-se que jejuavam porque, além de ser costume dos judeus,
Jesus adverte-os que quando o fazem, não dêem demonstração pública disto (Mateus 6:16-18). Em Marcos
9:29 há uma referência ao jejum unido à oração, para exorcizar maus espíritos.
Nos primeiros tempos do Cristianismo o jejum era rigoroso (chamava-se jejum magro ou xerofagia).
Havia uma única refeição, e só depois do pôr do sol. Tanto a quantidade dos alimentos como a qualidade
eram restritas.
O costume de jejuar sofreu modificações através dos tempos e dos lugares. Nos tempos mais próximos
da era atual, o jejum (para os católicos brasileiros, por exemplo) passou a ser preponderantemente uma
restrição à quantidade e qualidade dos alimentos, e praticado apenas nos chamados “dias de jejum”; e
assumiu um caráter de penitência, isto é, de arrependimento, pesar, sacrifício, expiação pelas faltas
cometidas (denominadas “pecado” pela Igreja). Num “dia de jejum” só se pode fazer uma refeição
completa (no almoço ou na janta) e outras duas incompletas, ou pequenas, isto é, um desjejum reduzido,
com pequena quantidade de alimento. Mas, a vida moderna dos dias atuais, com todos os seus problemas,
tem feito com que muitos abandonassem ou afrouxassem tal “lei do jejum”.
O Jejum e o Espiritismo
O Espiritismo é doutrina de libertação, de renovação íntima, de pureza da mente e do coração. Não
tem dogmas nem ritos; por isso não prescreve nenhum tipo de jejum ou de culto religioso. Mas enfatiza a
abstinência de más ações, maus procedimentos e maus pensamentos. Por isso, enfatiza que todos
busquem o equilíbrio do corpo e da mente, que não maculem o corpo pois ele é o templo do Espírito, que
não prejudiquem o próximo pois todos somos filhos do mesmo Pai Criador; por isso, que todos tenham
uma vida regrada, sóbria na alimentação e em qualquer campo comportamental, não apenas em dias
especiais, mas sempre.
Fonte:SOUSA E ALMEIDA, José de. O Jejum. O Semeador, São Paulo, janeiro/2002, p.5.

