
104 - Diante da multidão

“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte...”  
(Mateus, 5:1.)

O procedimento dos homens cultos para com o povo
experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda
nos corações.

Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por
parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus.

Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e
do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois.



Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a
seu talante.

Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio.

Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-
na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho
que apartam as reses para o matadouro.

Juizes menos preparados para a dignidade das funções que exercem,
confundem-lhe o raciocínio.

Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as
expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao
progresso.



Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do
bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e
espantalhos para a massa popular.

Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em
qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano.

Vendo a multidão, o Mestre sobe a um monte e começa a ensinar...

É imprescindível empenhar as nossas energias, a serviço da educação.

Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se.

Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto
quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos,
constitui para nós a felicidade real e indiscutível.



XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva, pelo 
Espírito Emmanuel. Item 104

Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade,
movimentam-se milhares de criaturas, em posição inferior à nossa.

Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos
entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições.

Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras “Pai Nosso”, está
reconhecendo não somente a Paternidade de Deus, mas aceitando
também por sua família a Humanidade inteira.
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O que entendemos por bem-aventurados?

Felizes os Pobres no Espírito, pois é deles o 
Reino de Deus



Bem-aventurados:

Felizes, ditosos, etc.

Duas palavras no hebraico e no grego que podem ser traduzidas por bem-
aventurado:

Eulageó – tem o sentido de um desejo, não aparece nas bem-aventuranças: O 
Senhor os abençoe; Abençoe os doentes.

Makarios – aparece em todas as bem-aventuranças, reconhece um estado 
concreto de felicidade e bem-estar, informa uma qualidade da espiritualidade 
que já está presente: 
Maria é a feliz herdeira do Senhor José.

Os pobres em espírito já têm o reino de Deus,

Jesus pela ótica do Oriente Médio- Kenneth E. Bayley, Ed. Vida Nova, pág. 67 a 71.



Subiu a montanha e ao sentar-se:

Aliás, o grande desafio que o estudioso do Evangelho enfrenta é, justamente, 
saber superar a dificuldade de entender o conteúdo implícito da mensagem 
cristã para saber colocá-la em prática.

Evangelho segundo o Espiritismo – Introdução, item III.

A parábola do amigo da meia-noite ou amigo importuno (inoportuno).



Quem são os pobres em espírito?



Pobres em Espírito

Pouca inteligência, retardados mentais, idiotas e imbecis? 

Humildes – os que se reconhecem muito pobres em evolução, aqueles que 
mesmo tendo muita cultura sabem que ainda nada sabem e esforçam-se 
para evoluir.

Nosso grupo de estudos: Altruísmo dos autores dos textos e 
humildade dos estudantes... 

“e o fato de saber isso, me coloca 
em vantagem sobre aqueles que 
acham que sabem alguma coisa.”



• As  aflições têm caráter educativo, terapêutico  reparador.

• As lutas são necessárias para fortalecer a alma.

• As lutas desenvolvem as forças físicas e a inteligência. 

• Sendo  as aflições um processo educativo, curativo e reparador, uma 
vez cumprido esses objetivos, elas desaparecem naturalmente, pela 
ausência das causas que as geraram.

• Não há efeito sem causa. Só se elimina um efeito, eliminando sua 
causa .



O que significa Reino dos Céus ou 
Reino de Deus?



Reino dos Céus

É um local geográfico?

É a obra divina nos corações dos homens...

Algo que se verifica no íntimo de nós mesmos: a evolução, o 
aperfeiçoamento de nossas almas. O Espiritismo de A a Z – pág. 761

Jesus rompe com a superficialidade e penetra no âmago dos homens,
alterando-lhes totalmente a existência, porque lhes demonstra a sua
realidade espiritual e divina, num mundo transitório e portador de planos e
oportunidades para experiências evolutivas, libertadoras.



A felicidade decorre da conquista da sabedoria e da 

bondade, experimentando-se na prática do bem. É o 

último e o definitivo estágio do aperfeiçoamento 

espiritual, a colheita definitiva .



Felizes os Mansos

A multidão estua de esperança.

O Mestre, como se se alongasse, penetrando em todas as mentes, exclama, 
vigorosos:

“– Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra!” 

Favônios (ventos brandos) espalham o pólen de miúdas flores 
no vale embaixo e os flancos da rocha canalizam o ar cantante.



que aquele que disser a seu irmão: “Raca”, merecerá condenação pelo conselho;

e que aquele que lhe disser: “És louco”, merecerá condenação ao fogo do inferno.

(Mateus, 5:21 e 22.)

3. Sabeis que foi dito aos antigos: “Não matareis e quem 
quer que mate merecerá condenação pelo juízo.” 

Eu, porém, vos digo que 

quem quer que se puser em cólera contra seu irmão 

merecerá condenação no juízo; 



Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e 
até toda expressão descortês de que alguém 

possa usar para com seus semelhantes.

Jesus faz da brandura, da moderação, da
mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei.



Mansos,
Brandos.

De temperamento fácil; sossegado, tranquilo, 
calmo, meigo e/ou delicado: sujeito manso.

“Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de mim, porque sou manso 
e humilde de coração; e achareis 
descanso para a vossa alma” 

Mateus 11:29



A afabilidade e a doçura  - Lázaro

A benevolência para com os seus semelhantes, fruto 
do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura...

Quantos há cuja fingida bonomia não passa de 
máscara para o exterior, [...] 

O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos 
lábios o sorriso e no coração o veneno; 

que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem à menor 
contrariedade; cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo 
peçonhento, quando estão por detrás.

Envaidecem-se de poderem dizer: “Aqui mando e sou obedecido”, sem lhes 
ocorrer que poderiam acrescentar: “E sou detestado.”

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. cap. 9, item. 6.



Mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e
as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o
bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência.

Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de
coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a
hesitação e a fraqueza.

Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge
aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé
inoperante, acreditando cultivar a humildade.

XAVIER, Francisco Cândido. Escrínio de Luz. Pelo Espírito Emmanuel. 
cap. 107, 

Mansos de coração



-A cólera[...] significa um traço de recordação dos primórdios
da vida humana em suas expressões mais grosseiras.

O Consolador – Emanuel – Chico Xavier. Q. 181



Aquele que 
eu 

alimentar.



Herdarão a 
Terra

Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da Terra 
para viver. 

Apenas, o que Ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais 
importância do que aos primeiros.

Quando a Humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará 
de haver egoísmo; o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem 

esmagados pelo forte e pelo violento.

KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. cap. 9, item. 4.



Herdarão a 
Terra

Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas, 
serão desterrados para mundos inferiores. 

E a Terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que 
não tentam violentar o próximo nem por palavras nem por 
atos.”

"Espera no SENHOR, e guarda o seu caminho, e te 
exaltará para herdares a terra; ..." Sl 37:34

"Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na 
abundância de paz." Sl 37:11

RIGONATTI, Eliseu. O evangelho dos humildes. cap. 5, p. 27.



SEJA Humilde

A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos.

Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você.

Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte.

Portanto, seja humilde.

Envaidecer-se de que?

A vaidade nos faz perder o sentido das proporções, e acabamos caindo 

no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos





Obrigado!!
Até o próximo encontro !


