
SERMÃO DA MONTANHA:

OS DOIS CAMINHOS 

E 
OS FALSOS PROFETAS (MT 7:13-20)



Em Todos os Caminhos
1. Seja qual seja a experiência, convence-te de que Deus está conosco em 

todos os caminhos.

Isso não significa omissão de responsabilidade ou exoneração da 

incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem 

compromisso, como não existe dignidade sem lei.

O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A 

árvore, embora não pague imposto pelo solo a que se vincula, é chamada a 

produzir conforme a espécie.

Ninguém recebe talentos da vida para escondê-los em poeira ou ferrugem.

Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível te defrontes com 

embaraços naturais ao próprio burilamento, qual a criança que se esfalfa 

compreensivelmente nos exercícios da escola. A criança atravessa as provas do 

aprendizado sob a cobertura da educação que transparece do professor.  E 

guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus 

faz o resto. ...Chico, X. Espírito Emmanuel – Caminho Espirita 



OS DOIS CAMINHOS (MT 7:13 -14)

BEM  e o    MAL

13 Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o
caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por
ele. 14 Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que
conduz à Vida. E poucos são os que o encontram.

Conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará João 8:32 



O BEM E O MAL (CONHECIMENTO DA LEI NATURAL) 

• L.E. 629. Que definição se pode dar da moral? “A moral é a 
regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. 
Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede 
bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre 
a lei de Deus.” 

• L.E. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? “O bem é 
tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal, tudo o que lhe é 
contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei 
de Deus. Fazer o mal é infringi-la.” 



Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos

mecanismos cerebrais. É força que os impulsiona, porque

nascida nas experiências evolutivas, a exteriorizar- se em
forma de ações.

....nos dois caminhos, que pressupõem a escolha 
correta para o espaço a percorrer nos trâmites da 
vida.



SERMÃO DA MONTANHA: OS DOIS CAMINHOS 
E OS FALSOS PROFETAS (MT 7:13-20)

• No capítulo 7 do Evangelho de Mateus (7:13-14 e 7:14-20), encontramos replicada a tese do
bem e do mal, tanto nos dois caminhos, que pressupõem a escolha correta para o
espaço a percorrer nos trâmites da vida, como na descrição das falsas aparências dos
chamados falsos profetas, pessoas que esposam fins reles e interesses obscuros.

• TERRA: ESCOLA, HOSPITAL, PRESÍDIO , SÍTIO MALSÃO...  . 

• Divino Mestre, em percorrendo há dois mil anos o educandário das almas a Ele confiada pelo Pai,
anotou em muitos corações a cegueira e a imprevidência, a rebeldia e a astúcia, alertando a todos
que no mundo somente teríamos aflições, porém, Ele havia triunfado sobre as misérias humanas.

• De lá para cá, muitos estudantes já repetiram sucessivas vezes o mesmo ano escolar,
negligenciando o estudo e aviltando a honorabilidade da escola, como se ela devesse

a cada ciclo improdutivo renovar a matrícula do aluno displicente.



O QUE É SER  UM CRISTÃO/ ESPÍRITA 
“DESATENTO”?



Consciência vem do latim e significa “saber com”

História, dentro dos estudos espirituais, muito se tem falado de 

estados elevados de consciência, alcançados mediante o 

desenvolvimento das capacidades latentes do homem...

“Expansão da Consciência, estado 

de iluminação consciencial 



CONSCIÊNCIA DO SONO COM SONHOS

CONCIÊNCIA DESPERTA

CONSCIÊNCIA DO SONO

CONCIÊNCIA DE SI MESMO

‘CONSCIÊNCIA CÓSMICA

Franco, Divaldo, Vivências do Amor em Família. P. 352



. 

621. Onde está escrita a lei de Deus?
“Na consciência.” 

a) — Visto que o homem traz em sua consciência a lei de 
Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? 

b) “Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe 
fosse lembrada.”



• 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de 
pensar?

• “A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao 
homem, como todos os outros pensamentos.”



O BEM E O MAL

• L. E. 629. Que definição se pode dar da moral? 

• “A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. 
Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando 
tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus.” 

• 630. Como se pode distinguir o bem do mal?

• “O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus; o mal, tudo o que lhe é 
contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. 
Fazer o mal é infringi-la.” ( DA LEI DIVINA OU NATURAL)



O HOMEM D E BEM

• 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e 
de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre 
seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não 
praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente 
alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele; enfim, se 
fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na 
Sua bondade, na Sua justiça e na Sua sabedoria. Sabe que sem a Sua 
permissão nada acontece e se Lhe submete à vontade em todas as coisas. 
Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens 
temporais. ....



O despertar e a expansão da consciência é efeito natural 
do processo evolutivo, e essa conquista permitirá ao ser 

avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o 
certo e o errado, o dever e a 
irresponsabilidade...



Reconhecê-lo- eis

• L. E. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de 
revelarem a sua lei? “Indubitavelmente. Em todos os tempos 
houve homens que tiveram essa missão. São Espíritos 
superiores, que encarnam com o fim de fazer progredir a 
Humanidade.”

• L.E. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao 
homem, para lhe servir de guia e modelo? 

• “Jesus.”



• 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu 
aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o 
tiveram? “Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os 
séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão 
podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, 
que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as 
leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, 
logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, 
desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem; e também por 
isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou 
adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da 
barbárie.”



OS FALSOS PROFETAS (MT 7:15 -20)

• 15 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós 
disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. 

• 16 Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se 
uvas dos espinheiros ou figos dos cardos?

• 17 Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a 
árvore má dá frutos ruins. 

• 18 Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma 
árvore má dar bons frutos. 

• 19 Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada 
ao fogo.

• 20 É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis



Acautelai-vos ou guardai-vos...

• O Papagaio que falava latim....

• Nos dois versículos do capítulo 7:13-20 do vv. de Mateus, encontramos replicada a tese do bem e

do mal, ... que pressupõem a escolha correta ... na descrição das falsas aparências dos chamados

falsos profetas, pessoas que esposam fins reles e interesses obscuros.

• [...] Jesus alerta para a incidência dos falsos profetas e de todo tipo de falcatruas e desordens

orquestradas por eles, que nada mais são do que mercadores de falácias, produtores de

fenômenos que impressionam os incautos e invigilantes.

• Acautelai-vos ou guardai-vos dos falsos profetas é orientação segura, “[...] contra aqueles que

advogam a vida errada, ensinando doutrinas pervertidas, os quais encorajam os homens a entrar

pela porta larga [...], ao homem

que deve escolher determinado tipo de vida, caracterizado pela fé;



Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá

frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar

bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É

pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis (Mt 7:16-20)

O falso profeta tem apenas aparência do bem, mas não é

verdadeiramente bom. São pessoas oportunistas, bajuladoras, que não têm

o menor escrúpulo em traficar a fé...,

Jesus nos alerta a respeito deles: “Guardai-vos dos falsos profetas

que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são

lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos frutos. ” (Mateus, 7:15.-16)

• ... “Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão

grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de
seduzirem os próprios escolhidos”



• O alerta do Cristo é, contudo, peremptório: Toda árvore que não 
produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo” (Mateus, 7:19; Lucas, 
3:9). 

• No campo da vida, as tentações pululam. Somente os indivíduos de 
ânimo forte conseguirão a trajetória feliz de safar-se às armadilhas 
dos percalços do mundo: [...] Tenhamos cautela em nós mesmos, a fim 
de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione, 
eficiente. Não seríamos procurados pelos adversários da luz se não 
cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas 
vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja 
ao nosso próprio “eu” enfermiço. Procuremos as situações, os 
acontecimentos, as criaturas e as coisas pelo bem que possam 
produzir, nunca pelo estímulo ao nosso personalismo 
desregrado [...].



Meus discípulos chegarão de toda a parte...

• Podemos dividir a vida de JESUS e seus DISCÍPUOS em três fases: 

• CHAMAMENTO / EDUCAÇÃO / MISSÃO

• MUITOS  OS CHAMADOS, POUCOS  OS ESCOLHIDOS

• OS DISCÍPULOS DE JESUS NÃO ERAM ESPÍRITOS PERFEITOS , ERAM PROPENSOS A 
PRATICA DO BEM!

• HOMEM NO MUNDO – E. S. E. CAP. X V I I
Sede perfeitos; Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas 

diferentes, de caracteres opostos: não choqueis a nenhum daqueles com quem 
estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de 

uma consciência limpa, seja a vossa ventura a do herdeiro do Céu que conta os dias 
que faltam para entrar na posse da sua herança.



• Ser cristão vaimuito além de adotar o Evangelho como
uma cartilha daquilo que pode e o que não pode fazer.
é seguir os passos do Mestre, permitindo que o
exemplo de sua vida, transforme o nosso modo de
pensar, de agir, nos tornando “semelhantes” a Jesus.

• Não sejamos indiferentes ao aprendizado, nem nos 
julguemos privilegiados. 

• Nossas lutas não passam despercebidas 

• “Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que 
eu vos aliviarei…”  Jesus não nos promete curar-nos, isto é, 
retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir, 
perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-
nos. Confiemos.    “ E S E - Cap.  VI,  O CRISTO CONSOLADOR” 



•

• Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os Espíritos  
superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse 
mal, a fim de dar ao Cristianismo toda a sua força e 
desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a 
marcha. Expulsai da Terra o egoísmo para que ela possa subir 
na escala dos mundos... primeiramente o expilais dos vossos 
corações.  O EGOÍSMO Emmanuel. (Paris, 1861.)

•

“[...] O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia 
ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição 
teórica, mas visando  cada discípulo ao aperfeiçoamento de si 
mesmo, desdobrando as edificações do divino Mestre no terreno 
definitivo do Espírito.” (Emmanuel – O Consolador. Q.282
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