
• A  GRANDE  PERGUNTA 

• E por que me chamais Senhor, Senhor,  e não fazeis o que Eu digo?"  

JESUS.  (LUCAS, 6: 46.)

• “Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do 

corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. 

• Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito.  O 

Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. 

• É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os 

ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do 

trabalho santo, mas desejam revelações diretas.

• Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo 

pessoal, em suas manifestações Divinas.



• Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do 

evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres 

imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, 

anelando-lhes as forças. 

• Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o 

serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as 

atividades a que se ajustam.

• Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da 

Terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. 

• É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével 

em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se 

esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do seu Verbo Sublime." 

(Esp. Emmanuel - livro: Caminho, Verdade e Vida - lição: 47)..       



B)  O VERDADEIRO TESOURO      C) A LÂMPADA DO CORPO  (MT 6:16-23)

A)  O JEJUM E A DISCUSSÃO SOBRE O JEJUM   (MT 6:16- -18 ) 9:14-17)

Três ideias gerais   e  simbolismos



A) O JEJUM, QUE ERA UMA DAS PRÁTICAS BÁSICAS DO 
JUDAÍSMO 

22.1.1 JEJUAR EM SEGREDO 
(MT 6:16 -18)

16 QUANDO JEJUARDES, NÃO TOMEIS UM AR SOMBRIO COMO 

FAZEM OS HIPÓCRITAS, POIS ELES DESFIGURAM SEU ROSTO PARA 

QUE SEU JEJUM SEJA PERCEBIDO PELOS HOMENS. EM VERDADE 

VOS DIGO: JÁ RECEBERAM A SUA RECOMPENSA. 

17 TU, PORÉM, QUANDO JEJUARES, UNGE TUA CABEÇA E LAVA TEU 

ROSTO, 

18 PARA QUE OS HOMENS NÃO PERCEBAM QUE ESTÁS JEJUANDO, 

MAS APENAS O TEU PAI, QUE ESTÁ LÁ NO SEGREDO; E O TEU PAI, 

QUE VÊ NO SEGREDO, TE RECOMPENSARÁ.



JEJUM
•O jejum é “[...] ato de abstinência total ou parcial de alimentos durante um período limitado 

de tempo, geralmente praticado por razões morais ou religiosas.

•ORIGEM

•O jejum praticado como uma disciplina essencial para atingir o verdadeiro conhecimento. 

Tem a sua história nas práticas espirituais em quase todas as religiões. ... Sócrates e Platão 

praticavam o jejum de 10 dias. Pitágoras, o grande matemático, praticava jejuns de 40 dias.

• COMO ERA ENTENDIDO O JEJUM NA ÉPOCA DE JESUS?

JEJUM Parcial: Esta é a forma que compreende a abstenção de determinados alimentos, 

enquanto que outros são ingeridos, como fizeram Daniel e seus amigos na Babilônia. ali a 

dieta constava apenas de legumes e água (Dan. ... foi esse tipo de jejum que Jesus fez no 

deserto durante 40 dias (MT. 4:2; LC.)



• As máximas religiosas do jejum variam entre o Zoroastrismo, que o proibia, e o 

Jainismo, que ensina que o alvo do fiel é uma vida de desprendimento sem 

paixões, que culmina idealmente na morte pela fome, induzida espontaneamente.

• Quase todas as religiões ...  sancionam o jejum de alguma forma. Nas religiões 

primitivas, é um meio de controlar ou aplacar os deuses, ...

• O jejum era praticado por gregos antigos para consultar os oráculos, por índios 

norte-americanos para obterem seu totem particular e por xamãs africanos para 

entrarem em contato com os espíritos. 

•Muitas religiões orientais o praticam para obter clareza de visão e entendimento 

místico. O Judaísmo, vários ramos do Cristianismo e do Islamismo, todos eles têm 

dias de jejum, e geralmente associam a disciplina da carne com o 
arrependimento pelo pecado. 

• O Islamismo empreende o jejum anual no ramadã, um mês inteiro no qual os 

mulçumanos são obrigados a abster-se de todo alimento e água, desde o raiar 

até ao pôr do sol. 



ZOROASTRISMO ᗙ ...foi uma religião monoteísta surgida no Irã, pregada pelo profeta Zaratustra 

(ou Zoroastro, na versão grega), 628–551

A religião acreditava na existência do demônio, do paraíso, na ressureição dos espíritos e no 

juízo final. Acreditava também na vinda de um messias que iria influenciar o Judaísmo. »

JAINISMO:ᗙ Religião indiana criada no século VI a.C., Após ruptura com a tradição védica e o 

hinduísmo. Fundamentava-se na ideia do ainsa (rejeição à violência)



•Quando ele chegou

• Aqueles eram dias tormentosos a estes semelhantes.

O monstro da guerra devorava as nações, que se transformavam em amontoados de 

cadáveres e pasto de devastação, enquanto a loucura do poder temporal escravizava as 

vidas nas malhas fortes da sua dominação impiedosa.

O ser humano valia menos do que uma animália, como ocorre hoje quando o denominam 

como excluído, tombando na exaustão da miséria.

Os vencedores alucinados exultavam nos cárceres internos que os enlouqueciam 

quando passeavam a sua hediondez nos carros do triunfo aureolados de folhas de mirto ou 

de loureiro.

Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco

http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=mal
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=dor
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=c%E1rcere
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=passe


•O medo aparvalhava os já infelizes atirados ao deserto dos 

sentimentos indiferentes daqueles que os devoravam como 

abutres.   ...

As agonias extremas abateram-se sobre Israel por longos 

séculos de horror e desespero....

Os impostos roubavam o alento e o parco pão dos 

desvalidos, enquanto o desconforto cantava em toda 

parte a litania da miséria e da servidão.

Aumentava a mole dos desventurados que abarrotavam as 

cidades enquanto os campos ficavam ao abandono.

Tudo era escasso, especialmente o amor que fugira 

envergonhado dos corações....

Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Pereira Franco

http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=arte
http://www.caminhosluz.com.br/pesquisa_verb.asp?s=amor


• ... o Cristo sempre esclarecia que os costumes e práticas utilizadas até então 

deveriam ser atualizadas,  considerando o melhoramento do espírito. 

• Os religiosos daquela época, e muitos dos dias atuais, não entenderam que o jejum 

deveria ser mais espiritual e menos físico. 

• “Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se 

lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constitui uma grande 

virtude na soledade, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no 

torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos 

que os contemplam. Não compreenderam que esses preceitos evangélicos, acima 

de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, 

serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se 

para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam 

mais rapidamente para o cordeiro.” Emmanuel 



• ... Como jesus não tinha o hábito de jejuar, os seus discípulos jejuavam ocasionalmente, 
ou não jejuavam, por compreenderem “[...] que a vida e a fé cristãs são tão jubilosas, 
que não se podem tornar enclausuradas a qualquer mera forma externa [...]22.1.2 

• 14 POR ESSE TEMPO, VIERAM PROCURÁ-LO OS DISCÍPULOS DE JOÃO COM ESTA 
PERGUNTA: “Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não 
jejuam?”

• 15 JESUS RESPONDEU-LHES: “Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto 
enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado; então, 
sim, jejuarão.  

• 16 Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a 
roupa e o rasgo torna-se maior. 

• 17 Nem se põe vinho novo em odres velhos; caso contrário, estouram os odres, o vinho 
se entorna e os odres ficam inutilizados. antes, o vinho novo se põe em odres novos; 
assim ambos se conservam”. 



• 22.1.3 OS CONVIDADOS DO CASAMENTO OU OS AMIGOS DO NOIVO  

• Estes são simbolizados pelas pessoas amigas, pelos padrinhos e todos 

os que se rejubilavam e expressavam alegrias com o casamento. ... E 

jesus assim procedeu, convidando os discípulos para viverem a 

mensagem de amor, não as aparências do amor. Nas religiões antigas, 

entre elas o judaísmo, os rituais e cerimoniais tinham mais valor do que 

os sentimentos envolvidos. Esta é uma das renovações da lei que Jesus 

propõe.

• NINGUÉM   PÕE   REMENDO   DE   PANO   NOVO   EM   ROUPA   VELHA... 

• Remendos são soluções provisórias para prolongar a vida útil de 

uma veste e a palavra grega usada por Jesus sobre remendo foi 

“agnaphos”, indicando um tipo de tecido inacabado, de algodão e 

fibras ainda desalinhadas.



•Quando Jesus falou sobre veste e remendo, ele 

estava diante de alguns discípulos de João Batista 

que o interrogavam sobre jejum.

• NEM SE PÕE VINHO NOVO EM ODRES VELHOS;

• ... caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e 

os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe 

em odres novos; assim ambos se conservam".

“... esses dois símbolos parabólicos querem ensinar a 

mesma coisa: não podemos misturar o velho sistema 

religioso (praticado no AT) com o novo sistema (religião 

caracterizada pela alegria, livre de formalidades, ensinada 

pelo Cristo).”

http://jesusnosensina.com/verdadeiro-jejum-que-agrada-deus/


O VERDADEIRO TESOURO (MT 6:16-23) 

• 19 - Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde 
a traça e o caruncho os corroem e onde os ladrões 
arrombam e roubam, 

• 20 - Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde 
nem a traça, nem o caruncho corroem e onde os 
ladrões não arrombam nem roubam; 

• 21 - Pois onde está o teu tesouro aí estará 
também teu coração. 

PORÉM SE O NOSSO TESOURO ESTÁ NAS COISAS 
PASSAGEIRAS, TERRENAS DESTE MUNDO, ENTÃO O 
NOSSO CORAÇÃO ESTÁ LONGE DE DEUS, POIS NÃO 

TEM COMO SERVIR A DOIS SENHORES (MATEUS 6: 24).

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/6/24


• 22 - A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho 
estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado; O 
VERDADEIRO TESOURO E A LÂMPADA DO CORPO 

• Antigamente se acreditava que se a pessoa 
fosse uma pessoa iluminada essa luz brilhava 
para fora através dos olhos (e as trevas da 
maldade também).

• Expressão popular: “Os olhos são a 
janela da alma”.

• 23 - Mas se o teu olho estiver doente, todo o 
teu corpo ficará escuro. pois se a luz que há em 
ti são trevas, quão grandes serão as trevas!

LÂMPADA DO CORPO (MT 6:16-23) 





A Gênese » Os milagres segundo o Espiritismo » Capítulo XV 

- Os milagres do Evangelho » Possessos

Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam.

Disse-lhes Jesus: Oh! gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos

suportarei? Trazei-me. — Trouxeram-lhe e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus,

e o Espírito entrou a agitá-lo violentamente; ele caiu no chão e se pôs a rolar

espumando.

Jesus perguntou ao pai do menino: Desde quando isto lhe sucede? — Desde

pequenino, diz o pai. — E o Espírito o tem lançado, muitas vezes, ora à água, ora ao

fogo, para fazê-lo perecer; se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-

nos.

Respondeu-lhe Jesus: Se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. — Logo

exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha

incredulidade.



• Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom
de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e
mudo sai desse menino e não entres mais nele. — Então, o
espírito, soltando grande grito e agitando o menino em
violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de
sorte que muitos diziam que ele morrera. — mas Jesus,
tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se.

• Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe
perguntaram, em particular: por que não pudemos nós
expulsar esse demônio? — Ele respondeu: os demônios
desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e
pelo jejum.

• (S. MARCOS, 9:13 A 28.)



QUAIS SÃO AS CAUSAS E ORIGENS DO MAL QUE AFLIGE A HUMANIDADE NA TERRA?

•“A IMPERFEIÇÃO DOS ESPÍRITOS QUE AQUI SE ENCARNAM, É A ORIGEM 

DO MAL NA TERRA (...). O NOSSO MUNDO PODE SER CONSIDERADO, AO 

MESMO TEMPO, COMO ESCOLA DE ESPÍRITOS POUCO ADIANTADOS E 

CÁRCERE DE ESPÍRITOS CRIMINOSOS. OS MALES DA NOSSA HUMANIDADE 

SÃO A CONSEQUÊNCIA DA INFERIORIDADE MORAL DA MAIORIA DOS 

ESPÍRITOS QUE A FORMAM. PELO CONTACTO DE SEUS VÍCIOS, ELES SE 

INFELICITAM RECIPROCAMENTE E PUNEM-SE UNS AOS OUTROS.” 

• KARDEC, ALLAN. “O QUE É O ESPIRITISMO,. CAPÍTULO III, ITENS 131 E 132. 

•



•Grande distinção cumpre aqui se faça: pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-

vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si   o  por 

vezes tão pesado; aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. 

não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois 

que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar 

na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, 

que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um 

verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a 

sua punição nas inevitáveis conseqüências que acarreta. ( E.S. E. cap. V; PROVAS 

VOLUNTÁRIAS. O VERDADEIRO CILÍCIO)



A compreensão do serviço do Cristo, entre as criaturas humanas, alcançará mais 

tarde a precisa amplitude, para a glorificação d’Aquele que nos segue de perto, desde 

o primeiro dia, esclarecendo- nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto 

indagasse de si mesmo, quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, 

encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilações de 

valor infinito. (Pão Nosso- EMMANUEL)

Perante Jesus

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o-

de todo o coração, como ao Senhor, e não aos

homens.” 
Paulo (Colossenses, 3:23)



ESTAR NO MUNDO  SE REVELA COMO UMA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE SIGNIFICADOS.

Aparência o que se mostra à primeira vista; exterioridade, aspecto; apresentação, figura, fisionomia ...

“ A aparência substitui a realidade, e o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado, que 
provoca inveja e competição no palco da ilusão.”( Joana de Angelis, D. Franco, Vidas Vazias)

HOJE, QUAL SERIA O NOSSO JEJUM?

•MUNDO MATERIAL TEMPORÁRIO.


