Fé
E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a
respeito das demais [coisas] penetram, sufocam a palavra, e
torna-se infrutífera.
Marcos 4:19
A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente.
Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não
prescinde do esforço da criatura.
Qualquer planta
desenvolvimento.

útil
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especial
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Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e
defesa.
Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação
devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso
atinja os fins a que se destina.
A conquista da crença edificante não é serviço de menor
esforço.
A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa
auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor
divino.
Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis conseqüências.
A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo
desdobramento cada aprendiz funciona como orientador,
engenheiro e operário de si mesmo.
Não se faz possível a realização, quando excessivas ansiedades
terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores,
torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores,

atacando a obra.
A lição do Evangelho é semente viva.
O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra.
É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura
e instinto enérgico de defesa.
Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos
maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o
hábito de analisar os outros antes do autoexame.
Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir, de modo
integral, a vibração da fé ao espírito alheio, porque,
realmente, isso é tarefa que compete a cada um.
Título: Fé
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

Ao salvar-nos
Salva a ti mesmo, descendo da cruz!
Marcos 15:30
Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando
através dos séculos.
A criatura humana não podia compreender o sacrifício do
Salvador.

A Terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo
armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da
destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de
pedra.
Aquele Messias, porém, distanciar-se do padrão habitual. Para
conquistar, dava de si mesmo; a fim de possuir, nada pretendia
dos homens para si próprio; no propósito de enriquecer a vida,
entregava-se à morte.
Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento
extremo, interpelando o Divino Triunfador, com mordaz
expressão.
Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos,
no campo da maldade e da ignorância ouviremos o grito da
malícia geral, nas mesmas circunstâncias.
Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos
trabalhadores exclusivamente interessados em nosso
engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento
das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos
considera privilegiados e vitoriosos; se ponderamos, no
entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamanos loucos e, quando nos surpreende em experiências
culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a
esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos
e, recordando os altos princípios esposados por nossa vida,
exclama, desdenhosa: — “Salva-te a ti mesmo e desce da cruz.”
Título: Ao salvar-nos
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
segundo Marcos

Pior para eles
Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu esta escritura em
vossos ouvidos
Lucas 4:21
Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus,
após ler algumas promessas de Isaias: “Hoje se cumpriu esta
Escritura em vossos ouvidos.”
Os agrupamentos religiosos são procurados, quase sempre, por
investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem
vagabundos itinerantes; todavia, é forçoso reconhecer que há
sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao
exame e à consulta; eles próprios não saberiam definir essa
convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por
vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e
elucidações que, aparentemente, não os interessam.
Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista
do código de gentileza e do respeito mútuo; entretanto, não é
assim.
Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem
a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para
eles.
Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a
responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros e, se
pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a
carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma: “Hoje se
cumpre esta Escritura em vossos ouvidos.”
A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua

bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se
interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles.

os

Título: Pior para eles
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Lucas

Deve-se expor a vida por um
malfeitor?
Deve-se expor a vida por um malfeitor?
Acha-se em perigo de morte um homem; para o salvar tem um
outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um
malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes.
Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar?
Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode
apresentar ao espírito.
Responderei, na conformidade do meu adiantamento moral, pois o
de que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por
um malfeitor.
O devotamento é cego; socorre-se um inimigo; deve-se,
portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em
suma. Julgais que será somente à morte que, em tal caso, se
corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida
passada. Imaginai, com efeito, que, nos rápidos instantes que

lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido
volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante
dele.
A morte, quiçá, lhe chega cedo demais; a reencarnação poderá
vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens; lançaivos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu; lançaivos, arrancai-o à sua condenação e, talvez, esse homem, que
teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços.
Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não; socorrei-o,
porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração, que
vos diz: “Podes salvá-lo, salva-o!”
– Lamennais. (Paris, 1862.)
Título: Deve-se expor a vida por um malfeitor?
Autor: Lamennais
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo

O Livro dos
Questão 268

Espíritos

-

Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o Espírito
que passar constantemente por provas?
“Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só
considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se
elevado a um certo grau, o Espírito, embora não seja ainda
perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém,
sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o

aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os
outros a se aperfeiçoarem.”
Pergunta: 268
Livro: O Livro dos Espíritos
Autor: Allan Kardec

Cristão sem Cristo
Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos
darei descanso
Mateus 11:28
Reverencia o Divino Mestre, com todas as forças da alma,
entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos
semelhantes.
Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os
braços aos que clamam por ele, entre os espinhos da aflição.
Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária,
sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de
perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte, no
entanto, socorre, pensando nele, os que passam diante de ti,
retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento.
Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas
telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas
suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros
vivos da angústia humana.
Proclama-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa

que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando,
em seu nome, os corações atormentados que duvidam e se
perturbam entre as sombras da Terra.
Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena
que te configura as luminosas inspirações, no entanto,
assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus
próprios exemplos.
Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da
gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas,
suplicando-lhe liberdade e esperança.
Busca-lhe a presença, no culto da prece, rogando-lhe apoio e
consolação, no entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio
aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os
quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui
novo estímulo à paciência.
Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem
Cristo.
Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio
aos excessos do furto.
Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitarlhe maior numero de escravos que nos atendessem ao despotismo,
em clamorosos sistemas de servidão.
Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecerlhe a presa fácil.
Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos
inspirasse o melhor modo de oprimir.
Agora que a Doutrina Espírita no-lo revela, por mentor claro e
direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é
imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima
de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós
mesmos.

Entretanto, para, que isso aconteça, é preciso, antes de tudo,
matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre
a mestra sublime do coração.
Título: Cristão sem Cristo
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Em busca de Cristo
Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos
darei descanso
Mateus 11:28
Sofres?
Não te esqueças do “Vinde a Mim” do Divino Mestre e procura
com ele o manancial da consolação, entretanto, não olvides que
o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas
morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de
praticar o mal, de vez que, em muitas ocasiões, a nossa dor é
simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria
rebeldia, à frente da Lei.
Tens sede?
Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de
que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e
o anseio indébito de ouro e dominação.
Tens fome?

Procura no Benfeitor Celeste o Pão que desceu do Céu,
entretanto, roga-lhe, antes de tudo, te sacie a fome
desvairada de prazeres e aquisições inúteis para que não te
falte o ingresso ao banquete da Luz que o Evangelho te pode
propiciar.
Sentes-te enfermo?
Procura em Jesus o Divino Médico, contudo, pede-lhe,
atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias
inclinações a desordens e excessos, porquanto, de ti mesmo
procedem as vibrações enfermiças, que te constrangem ao
desequilíbrio orgânico.
Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito
aos estatutos divinos que nos governam.
Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a
alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas.
Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito
invigilante.
Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental
e hábitos viciosos que é necessário extirpar.
“Vinde a Mim!” — disse-nos o Amigo Eterno.
Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, e desse
modo colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e
Senhor.
Título: Em busca de Cristo
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

Supercultura
[…] Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque
ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes, e as
revelaste aos infantes.
Mateus 11:25
Alfabetizar e instruir sempre.
Sem escola, a Humanidade se embaraçaria na selva; no entanto,
é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra
procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual.
A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização,
mas, por si só, não conseguiu, até hoje, frenar o poder das
trevas.
A supercultura, monumentalizou cidades
estabeleceu os engenhos que as arrasam.

imponentes

e

Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios
flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique.
Estruturou asas metálicas poderosas que, em tempo breve,
transportam o homem, através de todos os continentes, e
aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa.
Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto
doméstico, e não impede a obsessão que comumente decorre do
ócio demasiado.
Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhes
superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos,
enfileirados por ela própria, nas lutas de extermínio.

Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias, e aprimorou as
técnicas do aborto.
E, ainda agora, realiza incursões a pleno espaço, nos alvores
da Astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros
de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico.
Iluminemos o raciocínio, sem descurar o sentimento. Burilemos
o sentimento, sem desprezar o raciocínio.
O Espiritismo, restaurando o Cristianismo, é universidade da
alma.
Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por
excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo
para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da
cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração.
Título: Supercultura
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo Mateus

No reino em construção
Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se [não fosse assim] não
teria dito que vou preparar um lugar para vós.
João 14:2
Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as
deficiências da Humanidade, como quem se demora
deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-

prima inacabada e costumas dizer que a Terra está perdida.
Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente
pela santificação do porvir.
Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor
de homicídio lamentável e, sob extrema revolta, trouxeste ao
labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do
acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do
crime.
Recorda, contudo, os milhões de pais e mães, tocados de
abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar
para que a delinquência desapareça.
Conheceis jovens que se transviaram na leviandade,
desvairando-se em golpes de selvageria e loucura e, examinando
acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na
patologia da mente, admites que a juventude moderna se
encontra em adiantado processo de desagregação do caráter.
Relaciona,

todavia,

os

milhões

de

rapazes

e

meninas,

debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do
estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à
fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do
progresso.
Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e,
ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro,
acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência
e ao desperdício.
Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que
atravessam a noite, no recinto das fábricas e juntos dos
linotipos, em hospitais e escritórios, nas atividades da
limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura,
a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas.
Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos, na

sovinice, e esposas a convicção de que todas as pessoas
abastadas são modelos completos de avareza e crueldade.
Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e
da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em
circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de
trabalhar e a alegria de viver.
Não condenes a Terra pelo desequilíbrio de alguns.
Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando
e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que
o Divino Construtor do Reino de Deus no mundo está esperando
também por ti.
Título: No reino em construção
Autor: Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier
Livro: O Evangelho por Emmanuel: Comentários ao Evangelho
Segundo João

