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Estudo Interpretativo do Evangelho
Cap. XII – Amai os vossos inimigos
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec
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Cap. 12 – Amai os vossos inimigos

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
lhe 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, 5:38 a 42.)

Vinha de Luz – Chico Xavier/Emmanuel

62 - Resistência ao mal
“Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal.” – Jesus.
(Mateus, 5:39.)
Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre,
com relação à resistência ao mal.
Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem, inermes, às correntes
destruidoras.
Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência.
Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a
desregrada ambição no mundo.
O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças
diferentes.
Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença e, sim, a
do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso.
Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a
maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes,
grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo.
Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem,
que assim presume cooperar com o Céu. No entanto, os empreendimentos sombrios
nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes
revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso
nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca
determinação de Jesus.
Reconhecendo, antecipadamente, que a miopia espiritual das criaturas lhe
desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação, asseverando: “Eu, porém,
vos digo...”
O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando “olho por olho, dente
por dente”...
Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão setenta vezes sete, em cada
ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem-fim.
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63 - Atritos físicos
Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a
outra.” – Jesus. (Mateus, 5:39)
Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação
à covardia, sem noção de respeito próprio.
O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência
fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica
rigorosa.
Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos
espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante.
O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo
semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os
desequilíbrios, procedentes da ausência de controle.
O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se
tratado com a ira que o possui.
A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade.
O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se
dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem
cair no mesmo nível de inferioridade.
A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço...
Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo
agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o, de imediato, no
reconhecimento da perversidade que lhe é própria.
Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos
do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente.
Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à
fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem.
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27 - Na luz da indulgência
“E se ao que quiser pleitear contigo tirar-te o vestido, larga-lhe
também a capa.” Jesus (Mateus, 5: 4O)
“Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam;
não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações e o
Senhor usar á da Indulgência convosco, como de indulgência
houver desusado par a com os outros.” (Cap.1O, Item 17)
Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para Fazê-lo
com segurança.
Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra,
reclamamos concurso e compaixão, uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nos
mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos.
Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento,
paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber o irmão da luta
de ontem. Mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição
desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o
dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade, no entanto, para isso, não comeces por
censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de
ser.
O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade.
Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija, em caminho de paz,
entretanto, não te dês a isso, exibindo atitude condenatória.
A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a
pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento
das próprias faculdades situando-a no rumo das experiências de natureza superior,
todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e amparalhe a
meninice.
O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em
desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade, no entanto, não te
entregues às criticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe
apoio.
O Próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo tolerando-lhes as
faltas, e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de
leis eficientes e claras.
Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom, sem responsabilidade e
disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga
auxílio a fim de aperfeiçoar-se.
Pensa no bem e faze o bem, contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela
força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do
bem para converter-se no mal maior.
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41 - Concessões
“Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe
emprestes.” Jesus (Mateus; 6:42)
“Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o
próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do
homem se resumem nesta máxima: Fora da caridade não há
salvação.” (cap. 15, Item 42)
Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita, de quando em quando, naqueles
que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou.
Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a
pompa dos museus.
Alinha na memória os que viste partir nos últimos vinte anos!
Líderes do povo, que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o
leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo
delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se, de
momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las
ao arbítrio dos descendentes.
Missionários de diferentes climas religiosos, que mantinham a possibilidade de
consolar e instruir, desceram, precipitadamente, das galerias de autoridade, em que
traçavam princípios para as estradas alheias.
Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas
através do verbo falado ou escrito, tiveram, de súbito, a palavra cassada pela
desencarnação ou pela afasia, muitas vezes, no exato momento em que mais
desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido...
Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte e
faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem para que o bem te favoreça.
Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens
diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são
recursos de que te aproprias na Terra, com permissão do Senhor, para investi-los na
construção da própria felicidade.
As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam
as criaturas no plano espiritual.
Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela
igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele.

