
17 - Por Cristo

“E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, 
põe isso à minha conta.” 

Paulo. (FILIMON, capítulo 1, versículo 18.)

Enviando Onésimo a Filêmon, Paulo, nas suas expressões 
inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao 
seu débito quanto lhe era devido pelo portador.

Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias.

Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo.

Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as 
providências justas. 



Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as 
dádivas da vida e é, em seu nome, que distribuímos esperanças e
consolações.

Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia.
Somos dEle e nessa circunstância reside nosso título mais alto.

Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a
ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais 
vasta ascensão?

Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não
será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de 
nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de 
sofrimento, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da 
Terra, que são seus tutelados igualmente?



Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida 
superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do 
Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância.

Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de 
tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é 
também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua 
conta divina, passando adiante.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e 
Vida , pelo Espírito Emmanuel. Item 17
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Tentação de Jesus

52. “Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do Templo, depois ao cume de uma 
montanha e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e 
que a credulidade pública transformou em fatos materiais.”

53. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que 
a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más 
inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. 
A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da 
letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado 
submetido, por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio e 
que, como o diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o 
que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade?

A Gênese, Allan Karde,c:15, itens 52,53



... Não; compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. 
O Espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. 

Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo 
do Templo. Certamente, tal fato teria sido de natureza a se 

espalhar por todos os povos. 

A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. 
Quanto ao ato moral, admitiríeis que o Espírito das trevas pudesse 

dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: 
“Adora-me, que te darei todos os reinos da Terra?” 

Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais 
oferecimentos? 
Não é provável. 

Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava 
que seria repelido por aquele que viera destruir o seu império sobre os homens





40 dias e quarenta noites do dilúvio (Gn 7:4:12);
40 dias e 40 noites Moisés passa no Monte (Ex. 24:18; 34:26; Dt 9:9-11; 
10:10);

40 anos foi o tempo da peregrinação pelo deserto (Nm 14:33; 32:13; Dt
8:2; 29:4, etc.);

40 dias que Jesus jejuou antes de começar seu ministério (Mt 4:2; Mc 
1:12; Lc 4:2);

40 dias depois da Ressurreição acontece a ascensão de Jesus (At 1:3);

40 chicotadas eram dadas a alguém que errava como forma de 
correção (Dt 25:3);
40 chicotadas, Paulo recebeu pelo menos cinco vezes menos uma (II 
Cor 11:24).

Em poucas palavras podemos dizer que o número 40 indica um tempo 
necessário de preparação da pessoa que se dispõe a jejuar para se preparar 
para algo novo que vai acontecer. [...] O número quarenta aparece tanto no 
Antigo Testamento e Novo Testamento, em diferentes formas e maneiras 
observemos:



Para o Espiritismo, devemos buscar um outro gênero de jejum: o jejum espiritual e 
moral.

Relaciona-se [...] ao processo de pureza de pensamentos, a que a criatura conscientizada 
se impõe, não só por imperativo da evolução espiritual como igualmente por ser um dos 
recursos mais eficazes nos processos de desobsessão própria ou de terceiros.

[...] se algum jejum deve ser observado, que seja o da abstenção de pensamentos 
inferiores.

MOUTINHO, João de Jesus. O evangelho sem mistérios nem véus. 1. ed. 2. imp. Brasília: FEB, 2015, cap. 11, p. 60.

9.1.6  Jejum

“Por este tempo, vieram procurá-lo os discípulos de 
João [Batista], com esta pergunta: “Porque nós e os 
fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não 
jejuam?”  Mt 9:14





9.2. AS PROVAÇÕES DE JESUS NO DESERTO

[...] Jesus teria passado por três grandes tentações: a dos gozos materiais, a de viver 
uma vida fácil, livre de cuidados e dificuldades e a tentação da riqueza e do poder.

RIGONATTI. Eliseu. O evangelho dos humildes. São Paulo: Pensamento, 2018, cap. 4, p. 23.



9.2.1  PRIMEIRA PROVAÇÃO:
TRANSFORMAR PEDRAS EM PÃES (Mt 4:1-3)

Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.

Por quarenta dias e quarenta noites esteve jejuando. Depois teve fome.

Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és Filho de Deus, manda que
estas pedras se transformem em pães.



O Mestre nos chama a atenção para o fato de, seres complexos que somos, formados 
de corpo e alma, não necessitarmos apenas de pão material para o sustento de nosso 
organismo, mas também e principalmente de outros alimentos mais transcendentes, 
que favoreçam a formação de nossa consciencia espiritual, ou seja, a realização do 
Reino dos Céus dentro de nós mesmos.

Paginas de Espiritismo Cristão, Rodolfo Calligaris, cap 56

9.2.2  RESPOSTADEJESUS(MT4:4)

“Mas Jesus respondeu:

Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus.” (Dt,8:3)

Disse o Mestre: “Nem só de pão viverá o homem.”



Precavendo-nos contra a tentação dos gozos 
materiais, lembra-nos (Jesus) de que a palavra 
divina, isto os mandamentos de Deus,quando 
bem observados, constituem gozos puros que 
enchem o coração de felicidade.

Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonatti, cap 4





Então o diabo o levou à Cidade Santa e o colocou sobre o pináculo doTemplo e 
disse-lhe: 

Se és Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: 

Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito e eles te tomarão pelas mãos, para 
que não tropeces em nenhuma pedra.

9.2.3  SEGUNDA PROVAÇÃO: 
ATIRAR-SE DO PINÁCULO DO TEMPLO E SER 
SALVO PELOS ANJOS 

(Mt4:5 e 6)



9.2.4   RESPOSTA DE JESUS (Mt 4:7)

Respondeu-lhe Jesus:

Também está escrito : Não tentarás ao Senhor teu 
Deus.”

Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o 
tentastes em Massá;

Deuteronômio 6:16

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/6/16+




9.2.5 TERCEIRA PROVAÇÃO: PODER E RIQUEZA DO MUNDO (Mt 4:8 e 9)

“Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe 
todos os reinos do mundo com o seu esplendor. E disse-lhe:Tudo isto te 
darei,se,prostrado,me adorares.”



9.2.6. RESPOSTA DE JESUS (MT4:10

Jesus lhe disse: Vai-te,Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus 
adorarás, E a Ele só prestarás culto.

Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai 
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em 
verdade

João 4:23,24.

Em O Livro dos Espíritos, lemos que a verdadeira adoração é a do coração, e 
que em todas as nossas ações, imaginemos sempre que o Senhor está 
conosco. 

O LIVRO DOS ESPÍRITOS, ALLAN KARDEC, Q 654

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/4/23,24+


Reflexão

Adorar a Deus, em espírito e verdade, seguir os preceitos da Lei de 
Deus, transmitida pelo Cristo, deve ser nosso esforço permanente.

A passagem evangélica de Mateus e, igualmente, a de Lucas indicam a nossa 
eterna luta entre o bem e o mal. 
Para cada proposta do mal, cercada de atrações e bons argumentos, o bem 
replica de forma lúcida e esclarece dora. 
A lição que se aprende, no final, é que o bem é e sempre será vitorioso, 
porque este é que é permanente. 
Assim, nunca é demais recordar que o “[...] bem é tudo o que é conforme a Lei 
de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder 
de acordo com a Lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa Lei”.
KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. q. 23, q. 630.
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