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Aos obreiros do Senhor 

Constitui funesto erro o supor-nos senhores e detento-
res da obra ingente e sobre-humana da regeneração social, 
ou seja, da redenção das almas aqui encarnadas.

Essa obra não é nossa. Não temos a envergadura e os 
requisitos para o desempenho de semelhante missão.

Por misericórdia nos foi outorgada a oportunidade de 
desempenharmos certas tarefas de pouca monta dentro da 
imensidade daquele la bor, de acordo com as nossas restri-
tas e acanhadas possibilidades. Dizemos por misericórdia, 
porque se trata de facultar aos devedores os meios de res-
sarcirem seus débitos atrasados. A parte que toca a cada 
um de nós pode ser comparada às sombras de um gran-
de quadro. Tomar, portanto, esta parte ínfima como sendo  
o quadro completo, é simplesmente irrisório. Demais, essa 
pretensão pode inutilizar-nos, tornando-nos incapazes de 
fazer o mínimo de que fomos incumbidos. Seremos, nessa 
hipótese, substituídos, talvez com vantagem para a conse-
cução da obra, e grande desproveito para nós.

Não devemos supor que temos sobre nossos ombros 
o peso de responsabilidades que vão muito além das nos-
sas forças. Deus não se equivoca nos programas que tra-
ça. Não nos exaltemos para que não sejamos humilhados. 
Consideremo-nos como obreiros de baixa classe, que real-
mente somos, cumprindo-nos sempre agir na esfera que nos 
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foi determinada pelos legítimos executadores da majestosa 
edificação.

Não nos julguemos indispensáveis, nem mesmo ne-
cessários, por isso que das próprias pedras Deus pode sus-
citar filhos de Abraão. Outrossim, não computemos o 
tempo em nosso abono, porque há últimos que serão pri-
meiros e primeiros que se tornarão derradeiros. Tampou-
co consideremos o vulto do que temos feito, porquanto o 
valor das nossas obras não se aquilatara pela quantidade, 
mas pela qualidade. Lembremo-nos da ligação que nos 
oferece a Pará bola dos trabalhadores das diversas horas do 
dia. A balança da Divina Justiça não acusa o peso material 
das nossas realizações, porém registra, com a máxima 
exação, a essência dos nossos feitos, isto é, os fatores ou 
motivos que os determinaram. A originalidade daquela 
balança está em desprezar o que se vê, para considerar o 
que não se vê. Se assim não fora, só os argentários logra-
riam realizar obras meritórias.

Identifiquemo-nos, cada um de nós, com a parcela mí-
nima do trabalho que nos foi determinado. Se devemos car-
regar a caçamba de reboco, não queiramos levantar colunas 
e erguer capitéis e pilastras. Melhor faz, e mais mérito tem, 
o servente humilde que não se descuida de seu mister, do 
que o oficial cuja imperícia e leviandade se tornam motivo 
de escândalo para todos. Transportemos a nossa pedra com 
boa vontade, sem presunção, pois o Supremo Arquiteto to-
mará na devida conta a nossa perseverança.

Há obreiros humildes que passaram despercebidos aos 
olhos dos homens, e hoje desfrutam, no Além, posição de des-
taque, “pois aqueles que me foram fiéis no pouco, o muito lhes 
será confiado”, conforme ensina a Parábola dos talentos. Ou-
tros há, cujos feitos o mundo encarece, completamente desco-
nhecidos nos tabernáculos eternos. Os olhos de Deus não veem 



como os humanos. A sua potência visual penetra o âmago e os 
recônditos mais ocultos, enquanto a dos homens só descortina 
as exterioridades sempre ilusórias e enganadoras.

Muito recebe o que nada espera. Portanto, tomemos na 
merecida conta a seguinte advertência do Mestre:

“Depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, di-
zei: Somos servos inúteis, pois só fizemos o que devíamos  
fazer.” (Lucas, 17:10.)

“Ninguém pense de si mesmo mais do que convém.” 
Vigiemos e oremos, para que não se enfunem as velas da 
vaidade, arrastando o nosso barco para o sorvedouro. Não 
nos iludamos com as aparências. Toda obra que se cristaliza 
no personalismo já está condenada, porque importa no ca-
bouqueiro arvorado em arquiteto.

Afastemos, pois, da nossa mente, a falsa e perigosa 
ideia de sermos dirigentes, quando realmente devemos ser 
os dirigidos.

O Espiritismo é doutrina dos Espíritos. Foi revelada 
por eles e compilada por Kardec. Seu objetivo é espiritua- 
lizar as almas reclusas no calabouço da carne, a fim de li-
bertá-las. Seu reino, o de Jesus, cuja moral veio restaurar em 
sua primitiva pureza, não é deste mundo.

Será, pois, de cima que virá sempre a ordem de co-
mando. Sejamos servos diligentes e despretensiosos. Re-
signemo-nos a obedecer se quisermos, de fato, realizar, 
nesta existência, obra meritória.

Tudo o mais são vaidades que se constituirão em fonte 
de decepções e de amarguras.

aos obreiros do senhor  |   9 





Serão novos os anos que passam, os séculos e os  
milênios que se sucedem na ampulheta do tempo?

Não são. O tempo, qual o concebemos, não passa de 
uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O 
tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. 
Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de 
nós são produtos da transformação da matéria. Esta, real-
mente, passa por constantes modificações. A mutabilidade 
é inerente à matéria e não ao tempo.

A matéria é volúvel como as ondas e instável como 
as nuvens que se movimentam no espaço, assumindo va-
riadas conformações que se sucedem numa instabilidade 
constante.

O nosso envelhecimento não é obra do tem po como 
costumamos dizer. É a matéria que se vai transformando 
desde que entramos no cenário terreno. Nascemos, cres-
cemos, atingimos as cumeadas do desenvolvimento com-
patível com a natureza do nosso corpo. Após esse ciclo, as 
mudanças tornam-se menos rápidas. Há como que ligeiro 
repouso. Depois, segue-se a involução, isto é, o curso des-
cendente que nos leva à velhice, à decrepitude e à morte, 
quando esta não intervém acidentalmente, pelas moléstias, 
cortando o fio da existência em qualquer de suas fases.

Ano novo
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Todos esses acontecimentos nada têm que ver com 
o tempo. Trata-se de manifestações da evolução da maté-
ria organizada, vitalizada e acionada pela influência do  
Espírito.

O Espírito é tudo. Por ele, e para ele, é que as molé-
culas se agrupam, se associam, tomando forma, neste ou 
naquele meio, na Terra ou em outras infinitas moradas da 
casa do Pai, que é o Universo. 

Na eternidade e na imensidade incomensurável do 
espaço, o Espírito se agita procurando realizar o senso da 
Vida, que é a evolução. Para consumá-la, percorre as incon-
táveis terras do Céu. Veste e despe centenas de indumentos, 
assumindo milhares de formas e aspectos.

A matéria é seu instrumento, e o meio através do qual 
ele consegue a sua ascensão ininterrupta.

Nada significam, portanto, os anos que passam e os 
anos que despontam nos calendários humanos. O impor-
tante na vida do Espírito são as arrancadas para a frente, 
são as etapas vencidas, o saber adquirido através da expe-
riência, e as virtudes conquistadas pela dor e pelo amor. 
O que denominamos — passado — é apenas a lembrança 
de condições inferiores por onde já transitamos. De outra 
sorte — o futuro não é mais que a esperança que nutrimos 
de alcançar um estado melhor. O presente eterno, eis a  
realidade.

Encaremos assim o tempo e, particularmente, o ano 
novo que ora se inicia. Façamos o propósito de alcançar no 
seu transcurso a maior soma possível de aperfeiçoamento.

É o que, de coração, desejamos aos nossos leitores. 



“Um homem tinha dois filhos. Chamando o primeiro, 
disse-lhe: ‘Filho, vai, hoje, trabalhar na minha vinha’. Este, 
porém, retruca: ‘Não quero ir’. Mais tarde, tocado de arrepen-
dimento, foi. Chegando-se ao segundo, disse-lhe o mesmo, isto 
é: ‘Vai trabalhar na minha vinha’. ‘Irei, senhor’, retrucou o 
filho, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?”.

(Mateus, 21:28 a 31.)

Eis o conto evangélico em sua singeleza arrebatado-
ra. Meditemo-lo. Comecemos analisando as personagens 
que nele figuram. Trata-se apenas de um pai e dois filhos. 
Aquele, como imagem da Divindade, estes personificando 
os homens em geral. O pai dirige a ambos os filhos o mes-
mo apelo: Ide, hoje, tra balhar na minha vinha. Um deles 
acolhe favoravelmente o convite, prometendo atendê-lo, 
porém fica somente na promessa. Outro, rejeitando, de 
modo peremptório, o chamamento paterno, declara aber-
tamente que não irá; mais tarde, refletindo, arrepende-se e 
vai. Qual dos dois fez a vontade do pai? Tal a pergunta.

A parábola põe em evidência as duas mentalidades re-
ligiosas de todos os tempos: a aparente e a real; aquela que 
se manifesta em intenções e promessas, em aparências e 
exterioridades, cultos e cerimoniais; e a que se revela em 
fatos concretos, no procedimento e na conduta retilínea                        

A Parábola dos dois filhos
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ditada pela consciência dos crentes. Uma, que se pode, com 
justeza, comparar às parras, e outra, aos frutos abundan-
tes e sazonados. Essas duas categorias de religiosos estão, 
pois, prefiguradas nos dois filhos: um que diz: “Já vou, meu 
pai”, deixando, porém, de cumprir o prometido. Outro que 
se nega francamente a anuir à solicitação paterna; todavia,  
ulteriormente, refletindo, arrepende-se e vai.

Quando, pois, quisermos saber onde estão os cris-
tãos, devemos procurá-los, não entre os que exteriormen-
te se dizem tais, mas no meio daqueles cujos atos ref litam 
o espírito de justiça, tolerância, renúncia e fraternidade, 
únicos característicos que assinalam os verdadeiros dis-
cípulos de Jesus. É pelos frutos e não pelas ramas e fo-
lhas que se conhece a árvore. Res, non verba [Fatos e não               
palavras].

Encaremos, em seguida, outro aspecto importantíssi-
mo deste modesto conto evangélico.

Notemos bem a atitude do pai daqueles dois filhos, 
pois essa atitude reflete claramente as condições em que 
os homens se acham em relação a Deus, o Pai comum  
de toda a Humanidade. Ele dirigiu aos filhos um simples e 
natural chamamento, e o fez de modo que eles pudessem, 
sem constrangimento, aceitá-lo ou não. Não prometeu  
recompensas e favores ao que o atendesse, nem punição 
ao que o desobedecesse. Concedeu-lhes liberdade de ação. 
Espelha-se aí, nitidamente para os que tiverem olhos de 
ver, as relações em que estamos, nós, os homens, em face 
da Lei Natural que nos rege os destinos. A lei é clara e sim-
ples, serena e justa. Um apelo, apenas: “Vai, hoje, trabalhar 
na minha vinha”, isto é, cumpre o teu dever; corrige-te, 
aperfeiçoa-te procurando conhecer-te a ti mesmo. Não fa-
ças a outrem o que não desejas que os outros te façam. 
Ama o próximo como a ti mesmo, de vez que a cada um 



será dado segundo as suas obras, e não conforme a crença 
que adote, ou, ainda, as cerimônias que pratique. Naquele 
dia, muitos dirão: “Senhor, Senhor, nós profetizamos em 
teu nome, entoamos cânticos em teu louvor, expelimos de-
mônios e obramos milagres invocando tua presença; mas 
eu lhes direi abertamente: Não vos conheço; apartai-vos de 
mim, vós todos que vivestes na iniquidade”. (Mateus, 7:22 
e 23.) Ainda uma vez: Res, non verba.

São dignas de nota as lições desta historieta cuja sim-
pleza condiz tão bem com a humildade e a sabedoria da            
escola cristã. Quanta nobreza e eloquência encerra a com-
postura do pai destes dois filhos! Na sua serenidade, vê-se 
que ele conhece profundamente o temperamento dos filhos 
e sabe a maneira eficaz de conduzi-los. Conhece também                
as consequências — decorrentes da desobediência — que 
recairão sobre eles. Age, por isso, como onisciente e onipo-
tente. Não tem pressa: confia e espera. Não ameaça com pe-
nalidades os desobedientes, nem acena com prêmios e pagas 
para ser atendido e respeitado. Não quer servos nem lacaios: 
quer filhos que reflitam o caráter e as qualidades paternas. 
Portanto, não age nem humilha: dá liberdade.

Repetimos: quanta nobreza e quanta excelência na 
atitude dessa figura paterna concebida e plasmada pelo 
Divino Mestre para nos instruir e esclarecer acerca das re-
lações entre Deus e os homens! Está patente, neste transe 
da parábola, o livre-arbítrio relativo que gozamos. Em tal, 
importa a condição de responsabilidade, e, consequente-
mente, do mérito ou demérito de cada um.

A liberdade é o meio de realizar a evolução dos seres 
racionais e conscientes. Sem ela não há ação imputável. Di-
zem que a liberdade é perigosa. Seja; todavia é só no regime 
da liber dade que se consegue promover o aperfeiçoamento 
individual. Sem essa condição, jamais se logrará formar e 
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consolidar caracteres, ja mais se conseguirá criar personali-
dades. O bem e o belo, as artes sob suas várias modalidades, 
as especulações científicas e filosóficas, assim como o senti-
mento de dignidade e altruísmo, só medram nos climas de-
sanuviados, forros de restrições humilhantes, nos terrenos 
abertos, banhados pela luz e pelo calor vivificantes do sol 
da liberdade. A servidão e a doblez são incompatíveis com 
aqueles que já descobriram em si a origem divina, a centelha 
sagrada que refulge em suas almas.

Tirai, diz o eminente tribuno e filósofo Castelar, a liberda-
de da arte, e a arte converter-se-á em algo mais instintivo que o 
canto das aves; tirai-a do trabalho, e o trabalho se transformará 
no movimento cego e monótono das máquinas; tirai-a dos afe-
tos, e os afetos, essas grandes molas espirituais, se reduzirão a 
alguma coisa menos apreciável que os amores brutais das feras; 
tirai-a da política, e os povos cairão na indiferença, no maras-
mo e na apatia sonolenta dos muçulmanos; tirai-a da moral e 
não haverá mais ação imputável, desaparecendo a responsabi-
lidade; tirai-a, finalmente, da religião e tereis convertido esse 
liame divino, esse código sublime para a vida e para a morte, 
em ordenança de polícia, fazendo de Deus agente de ordem pú-
blica, esse mesmo Deus que deu a lei de atração aos mundos, 
para que cumpram a sua eterna harmonia, e a lei da liberdade 
aos homens, para que estabeleçam uma harmonia mais exce-
lente ainda: a harmonia da justiça.

A ideologia cristã é essencialmente liberal. O seu ob-
jetivo é tornar os homens independentes, conforme se 
infere de todos os postulados evangélicos. São Paulo, o 
destacado vexilário da fé, dizia com entusiasmo: “Onde 
há o espírito do Cristo, aí há liberdade”. (II Coríntios,                            
3:17.) A recíproca a essa sentença não pode deixar de ser 
esta outra: Onde domina a servidão, ostensiva ou disfar-
çada, em todas as esferas de atividade humana, servidão 



imposta à força ou mantida por meios e processos dissi-
mulados, aí reina o anticristo.

No entanto, ao fazermos a apologia da li berdade como 
direito natural, apressamo-nos em declarar que todo direito 
nasce do dever. Quem não cumpre os seus deveres acabará 
perdendo os seus direitos, isto não só em relação aos indiví-
duos como também no que respeita aos povos e às nações. 
Aqui se funda o dizer de Jesus: “Permanecendo nas minhas 
palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a 
verdade vos fará livres”. (João, 8:31 e 32.) Na verdade, no cur-
so da vida, resume-se no dever de viver, e viver honestamen-
te, honrando e dignificando a vida, tanto a própria quanto 
a alheia, de vez que a vida é a suprema graça, é a herança 
sagrada havida do Pai celestial.

***
Respigando ainda na seara fértil que se nos depara 

nesta passagem, consideremos a obediência sob seu du-
plo aspecto, isto é, como virtude que faz jus ao respeito e à  
admiração, e como expressão de fraqueza ou de vilania.

A obediência só é virtude, e, nesse caso, digna de ser cul-
tivada, quando é espontânea, voluntária e natural, exatamente 
como no gesto de um dos protagonistas da parábola ora em 
estudo. É essa obediência que devemos ao nosso Criador e 
para a qual Ele nos deseja conquistar. Sim, notemos bem, dize-
mos conquistar, porque Deus não impõe: conquista, granjeia a 
obediência de seus filhos. A espontaneidade é o característico 
essencial de toda virtude. A obediência constrangida, deter-
minada por autoridade, por mais legítima que se pretenda essa 
autoridade, carece de valor moral. A obediência que procede 
do terror é covarde, é simulada; a que resulta do interesse, ou 
seja, do propósito de alcançar recompensas presentes ou fu-
turas é venal. Aquele que obedece por medo é pusilânime, e 
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o que faz visando a lucros é negocista. Em nenhum dos casos 
existe virtude, ambos revelam frouxidão de caráter. Importa, 
outrossim, em verdadeira heresia pretendermos obedecer ou 
agradar a Deus para evitar punições ou obter favores. Ele son-
da os recônditos mais íntimos do coração humano e conhece 
perfeitamente bem quais os fatores que determinam os nos-
sos atos e as nossas atitudes. Cumpre, pois, que o obedeçamos 
assim como o devemos adorar: em espírito e em verdade, tal 
como Jesus ensinou à mulher samaritana.

Os que se amoldam à falsa obediência constrangem a 
consciência própria, envilecem-se e se degradam. Aqueles, 
porém, que cultivam a verdadeira, promovem a emancipa-
ção pessoal, acelerando o curso de sua evolução. Tal é a obe-
diência nobre e altiva do homem livre que, de moto próprio, 
delibera e age, assim como procedeu, atentemos bem, um 
dos filhos da parábola que estamos comentando. Aquela ou-
tra é a obediência do escravo que se movimenta e se agita, 
ora temendo o azorrague, ora visando a proventos. Tanto o 
medo como a cobiça são manifestações positivas de inferio-
ridade. A obediência-virtude, que exclui cálculos, é lúcida, é 
fruto do raciocínio, é filha da gratidão. Aquele moço que, a 
princípio, rejeitou o convite paterno, mais tarde, entregue às 
suas próprias cogitações, arrependeu-se, e, voluntariamen-
te, tomou a resolução de ir à vinha do pai. O arrependimen-
to é consequência natural da confissão íntima da conduta 
individual. Logo, a obediência-virtude nasce da luz, é lumi-
nosa, é racional. O filho desobediente que aparece neste 
apólogo foi vencido pelo sentimento da gratidão que aflorou 
em sua consciência. Ele reconheceu o direito paterno, origi-
nado do amor, desse amor que leva os pais a renunciarem a 
tudo pela felicidade dos filhos.

Esse é, em realidade, o sentimento que Deus suscita no 
coração dos pecadores, seus filhos transviados.



***
Insistimos ainda na natureza daquele pedido suave e 

doce que o bondoso e sereno genitor dirigia aos seus filhos: 
“Ide, hoje, trabalhar na minha vinha”.

Ide, hoje.
O chamamento divino tem sempre esse cunho de atua-

lidade. A hora vem e agora é; são chegados os tempos — 
assim dizia, há vinte séculos, o Enviado celeste. A palavra 
do Céu não é para amanhã, é para hoje mesmo, é para o 
momento.

Deus está no eterno presente. Sua ação é sempre atual. 
Quando o descobrimos dentro de nós, opera-se o nosso 
nascimento espiritual: começamos, desde logo, a viver a 
vida imortal.

Mas, afinal, que significa trabalhar no vinhedo do Se-
nhor? Esse labor estará, acaso, representado nas grandes 
metrópoles com os seus arranha-céus, seus palácios, tea-
tros, catedrais, caminhos de ferro, viaturas que devoram 
distâncias em poucos minutos, como os autos e aviões; es-
tará no rádio, na televisão e em outras tantas expressões 
do progresso material, de que tanto se ufanam os homens  
do século, e ao qual, impropriamente, denominam de civi-
lização? A resposta negativa a esta pergunta, estamos a ouvi-
-la no troar dos canhões, no sibilar das balas, no bombardeio 
de cidades abertas, no talar dos campos e das searas, na 
carnificina bárbara e cruel que ensopa o solo de sangue e 
de lágrimas, quando Deus determinou que ele fosse regado 
com o suor do nosso rosto. A resposta negativa, ao quesito 
acima formulado, está, pois, na conduta humana, completa-
mente divorciada, não digamos já da moral evangélica, mas 
da lei vetusta, que séculos antes do advento cristão foi dada 
a Moisés, no Sinai: “Não matarás!”. (Êxodo, 20:13.)
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Decididamente a obediência cega, ditada pelas auto-
ridades humanas, abriu falência. Dog mas e decretos não 
atingem a consciência nem o coração humano. Os fatos 
confirmam a nossa assertiva. O mundo precisa ser cristia-
nizado. Só a moral cristã, revivida em sua simplicidade e 
pureza primitiva, tem poder para salvá-lo.



Esse acontecimento foi anunciado aos pastores de  
Belém por um mensageiro celeste, nos seguintes termos:

“Eis que vos trago uma Boa Nova de grande alegria: na 
cidade de Davi acaba de vos nascer, hoje, o Salvador, que é 
Cristo, Senhor... Glória a Deus nas alturas, paz na Terra aos 
homens de boa vontade”. (Lucas, 2:10, 11 e 14.)

Naquele vos nascer está toda a importância e trans-
cendência do Natal. Nasceu para mim. Não se trata de 
um fato histórico, de caráter genérico, mas de um sucedi-
mento que, particularmente, me diz respeito, me atinge 
e me afeta.

Realmente, a obra redentora do Nazareno só tem início 
e eficácia quando individualizada. Enquanto a considera-
mos difusa e esparsa, abrangendo a generalidade dos ho-
mens, nada representa de positivo e concreto. Ver em Jesus 
o redentor do gênero humano e encará-lo como o meu re-
dentor pessoal são coisas diferentes, senão na aparência, nas 
consequências e nos efeitos.

A redenção, que é obra de educação, tem que partir da 
parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não 
desta para aquele. A transformação social há de ser a soma 
das transformações pessoais. Por isso, cumpre in dividuar o 
Natal, tomando, cada um, aquele acontecimento em sentido 

Considerações sobre o Natal
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particular e restrito. A “parte”, no assunto em apreço, nada 
tem que esperar do “todo”. O indivíduo independe da socie-
dade nesta magna questão. Ele deve agir por si e para si, pois 
desta maneira estará contribuindo praticamente para o bem 
geral e coletivo.

Tratando-se da nossa evolução particular, não devemos 
esperar ou aguardar que tal operação se ajuste e se amolde 
ao conjunto, isto é, à evolução da sociedade. “A hora vem e 
ago ra é”. O nosso momento é tão somente nosso, pois se acha 
revestido de cunho personalíssimo. Só assim se avança e se 
evolui de fato, dando, com o exemplo, impulso certo e seguro 
no progresso de todos. Enquanto esperamos que o ambien-
te se modifique e nos possibilite oportunidade de melhorar 
nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca che-
gará. O dia de encetarmos a obra de nossa libertação, indo 
ao encontro do Redentor, é hoje, está sempre no presente.                               
Não convém contemporizar, de vez que não dependemos               
senão de nós próprios.

O Natal, pois, que nos deve interessar de modo íntimo 
e particular, é aquele que se consumará em nós, mediante a 
nossa vontade e a nossa colaboração; que terá por teatro o 
recesso dos nossos corações, então repassados daquela hu-
milde simplicidade que a manjedoura de Belém prefigura.

O estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não              
devem prestar-se exclusivamente a divagações poéticas ou 
literárias. Cumpre meditá-los como símbolos de certas con-
dições e virtudes, sem o concurso das quais nada consegui-
remos no que respeita à nossa espiritualização e ao nosso 
aperfeiçoamento.

O Espírito encarnado neste orbe não evolverá a esmo 
nem à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias 



próprias, orientadas e dirigidas por “Aquele que é o Cami-
nho, a Verdade e a Vida”.     

Assim, toda a magia do Natal resulta de sua indivi- 
dualização. Cada um deve receber e concentrar em si aquele 
advento, considerando-o como um caso pessoal.

* * *
Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. 

Ele é a Verdade, é a Justiça, é o Amor. Onde estes elementos 
predominarem, Ele aí estará, embora não lhe hajam invoca-
do o nome. De outra sorte, onde medrar a hipocrisia, onde 
imperar a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes 
modalidades, Ele não se encontrará, ainda que solicitado, 
louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, 
como se imagina comumente, o criador de determinada             
escola, o fundador de certo credo ou seita. Ele é o revelador 
da Lei Eterna, o expoente máximo da Verdade, o que vale 
dizer, da vontade de Deus.

Sua missão não começou em Belém, nem terminou no 
Calvário. Ele veio para o que era seu e os seus não o reco-
nheceram — conforme acentua João, em seu transcendente 
Evangelho. Jesus é a luz do mundo. Assim como o Sol não 
ilumina um só hemisfério, mas distribui à Terra todos os 
seus benefícios, assim o Divino Pastor apascenta com igual 
carinho todas as ovelhas do seu redil. Sobre as Índias, a  
China e o Japão, como sobre a Europa e a América paira o 
espírito do Cristo velando pela obra de redenção humana. 
Não importa que o desconheçam quanto à denominação. 
Ele inspirara, por intermédio deste ou daquele, a revelação 
divina, o Evangelho do Amor. Aqui lhe darão este nome; 
ali, título diverso, tomando, muitas vezes, o instrumento de 
que Ele se serve, como sendo o próprio autor das doutrinas 
ministradas. Que importa? É Ele, sempre Ele, o mediador, o 
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ungido de Deus para intérprete da sua Lei e distribuidor da 
sua Graça!

Onde há o espírito do Cristo, aí há liberdade — pro-
clama o intimorato Apóstolo da gentilidade. Jesus jamais 
constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Toca-
va o íntimo do indivíduo, procurando, como sábio edu-
cador, despertar as energias latentes que ali dormitavam. 
Remia pela educação, porque educar é pôr em ação, é 
agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do 
bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretizam 
o ideal de perfeição, pelo qual anseia a alma cativa e pri-
sioneira da carne.

Jesus nasceu há perto de vinte séculos. Mas o seu nata-
lício, com tudo que com ele se relaciona, reveste-se de per-
petuidade. O Natal do Divino Enviado é um fato que se             
repete todos os dias, foi de ontem, é de hoje, será de amanhã 
e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a 
influência do espírito do Cristo, ignoram, em realidade, que 
ele nas ceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência 
própria. Só após Ele haver nascido em nosso coração, é que 
chegamos a entendê-lo, assimilando, em espírito e verdade, 
o seu Verbo incomparável.



O dogma da redenção humana mediante a efusão do 
sangue do Cristo, consistindo a sua morte no madeiro o epí-
logo da missão que lhe fora confiada, carece, como em geral 
sucede a todos os dogmas, de fundamento.

Para demonstrar a assertiva, é bastante compará-lo 
com a realidade, isto é, com o fato de Jesus nos haver dado a 
sua vida no sentido de consagrá-la à nossa emancipação  
espiritual, como fazem as mães com relação à criação e            
educação dos seus filhos.

O dogma em apreço prende-se a um sucedimento que se 
deu há perto de vinte séculos, do qual temos conhecimento 
através da tradição e dos relatos evangélicos. É um caso preté-
rito, longínquo, cujo eco histórico logrou chegar até nós.

O que se passa, porém, com a realidade da obra mes- 
siânica é um feito palpitante e de atualidade em todas as 
épocas da Humanidade, de vez que podemos senti-lo em 
nós, percebendo a sua influência em tudo que respeita à 
nossa evolução espiritual. Não o conhecemos por tradição, 
literatura escriturística ou testemunho das gerações passa-
das; sabemo-lo real e positivo em virtude do poder de trans-
formação que a vida do Cristo está exercendo em nós. Não 
precisamos violentar a razão para que aceite o que não com-
preende e creia no que não sente. Não precisamos passar              
de alto e pela rama por um problema de tanta relevância, 

A Verdade e o dogma
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podemos enfrentá-lo com desassombro, sujeitando-o ao ca-
dinho do raciocínio e ao calor da meditação. Quanto mais o 
fizermos, tanto mais e melhor nos identificaremos com a 
sua realidade, firmando nossas convicções. Nenhuma dúvi-
da haverá mais em nosso espírito criando incompatibilida-
des entre a razão e a fé, a inteligência e o sentimento. Nossa 
fé e nosso amor serão luminosos, dardejando rajadas de luz 
sobre o carreiro do destino que palmilhamos. Não creremos 
pelo testemunho de terceiros, mas pela nossa experiência 
pessoal. Abriremos mão das exterioridades, dos ritualismos 
e das querelas sectaristas que dividem e separam os homens, 
alimentando zelos e fomentando vaidades. Concentraremos 
nossa atenção sobre o que se passa, não fora, mas dentro               
de nós mesmos, no dealbar duma aurora que surge dos ar-
canos recônditos da nossa alma como energia propulsora 
do aperfeiçoamento intelectual e moral que em nós se vai 
processando. Cuidaremos então da nossa autoeducação, 
exemplificando, demonstrando em nós próprios, ao vivo, a 
obra de redenção que pode ser operada em cada indivíduo 
pelo Cordeiro de Deus, que, dessa maneira, realmente tira  
o pecado do mundo.

É assim que a Verdade, emancipando-nos do dogma, 
prossegue concedendo-nos, paulatina, mas progressiva-
mente, a liberdade a que aspiramos desde todos os tempos 
sem jamais havê-la encontrado noutra fonte e por qualquer 
meio ou processo até então empregados.



É vezo dos adversários do Espiritismo, particularmen-
te da clerezia com e sem batina, salvo honrosas exceções, 
acoimar de loucos os profitentes daquele credo.

Não se encontra em qualquer tratado de Psiquiatria 
fundamento algum em que repouse semelhante aleive. Os 
especialistas na matéria, sempre que se manifestam serena-
mente, quer nas obras que tratam do assunto, quer em arti-
gos avulsos pela imprensa, apontam como fatores principais 
da loucura a sífilis, o alcoolismo e a toxicomania.

É possível que certos elementos interessados na difa-
mação do Espiritismo consigam, de “encomenda”, alguma 
opinião de profissionais que favoreça seus intentos. Tais 
pareceres, porém, reclamados por interesses subalternos de 
momento, não têm valor científico nem idoneidade moral. 
Falecendo em documentos dessa natureza aqueles requisi-
tos, não podem ser os mesmos levados a sério.

De outra sorte, é público e notório que há inúmeros ca-
sos de insânia em pessoas pertencentes a outros credos e mes-
mo no seio de famílias adversárias declaradas da Doutrina 
Espírita. Este fato, bastante eloquente e significativo, destrói 
por si só a falsa imputação a que vimos aludindo.

Contudo, o estribilho continua: o Espiritismo faz loucos; na 
casa onde entram os livros espíritas entra o germe da loucura!

A nossa loucura
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Diante dessa insistência, concluímos que algum moti-
vo devia existir para corroborar o referido remoque. E, de 
acordo com o conselho evangélico — procurai e achareis 
— chegamos a desvendar o mistério, com grande satisfação 
para nós, vítimas da cruel e pertinaz insinuação. Quando 
se aclarou em nossa mente o enigma, bradamos como  
Arquimedes: “Eureca! Eureca!”.

Vamos, portanto, revelar aos leitores a nossa descoberta.
Como é sabido, procura-se, por natural instinto de curio-

sidade muito próprio à psicologia humana, saber o móvel que 
determina a conduta de certas pessoas ou certa classe de indi-
víduos cujo proceder destoa do modus vivendi da maioria. O 
móvel que determina os atos do homem segundo o consenso 
geral é, invariavelmente, o interesse: interesse que pode ser di-
reto ou indireto, presente ou remoto, de natureza material ou 
moral, mesquinho ou elevado, mas sempre interesse.

Ora, os detratores do Espiritismo tornaram-se detrato-
res dessa Doutrina precisamente porque não conseguiram 
descobrir onde o inte resse que move os espíritas através 
dessa atividade fecunda e constante a que eles se entregam. 
Indagando, perscrutando e investigando meticulosamente, 
por todos os meios, onde o in teresse oculto dos espíritas, 
nada encontraram.

Daí concluíram, aliás logicamente por estar de acordo 
com os costumes do século, que só a loucura podia explicar 
o ardor com que se debatem os adeptos do Espiritismo em 
prol dos ideais que essa Doutrina encarna.

O fenômeno não é novo. No início do Cristianismo, 
os primitivos discípulos da nova fé passaram também 
como insanos e como elementos perigosos à ordem so-
cial, motivo por que sofreram as mais cruéis e dolorosas 
perseguições.



E, realmente, os que tomam os espíritas como desequi-
librados têm razão, segundo o critério da época.

Senão, vejamos:
Qual o móvel que agita os apóstolos do Es piritismo? 

Onde o interesse a que visam? Econômico, não é, visto 
como seus evangelizadores agem por conta própria, não 
percebem emolumentos nem ordenados por via direta ou 
indireta de quem quer que seja. Não fazem jus tampouco 
a títulos honoríficos quaisquer. São, antes, ridicularizados 
pela atitude que assumem na sociedade. Recompensa fu-
tura, na outra vida, também não pode ser invocada como 
justificativa, porque a Doutrina Espírita reconhece e adota a 
lei da causalidade, isto é, a lei das causas e efeitos mediante 
a qual todo erro, falta ou crime cometido há de recair fatal-
mente sobre o seu autor. O espírita não crê nas indulgências 
plenárias ou parciais, nem no perdão, no sentido de anula-
ção da culpa. Aceita em toda a sua inteireza a sábia sentença 
evangé lica: “A cada um será dado segundo as suas obras”. 
Crê na graça divina como auxílio, como a colaboração dos 
fortes em favor dos fracos, dos que sabem em prol dos que 
ignoram.

Ora, do exposto se conclui claramente que os espíritas 
não lutam por motivo algum que se ligue ao interesse. Seus 
propagandistas não percebem côngruas nem dízimos; são 
comumente lesados em seus interesses particulares por 
questões da intolerância do meio onde vivem. Não fazem 
jus, como já vimos, a honras e distinções, são, ao revés, 
espezinhados e escarnecidos. Não pretendem alcançar fa-
vores e privilégios no Céu. O que podem ser, então, tais 
pessoas senão vítimas de uma loucura? Onde já se viu des-
toar assim do século em que vivem? O que significa agir 
fora da órbita traçada pelo egoísmo e proceder em descon-
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formidade com a grande maioria? Loucura rematada, não 
há dúvida nenhuma.

Por isso, parodiando o Apóstolo da gentilidade, dize-
mos: “Anunciamos uma Doutrina que é loucura para os gre-
gos (materialistas) e escândalo para os judeus (sectaristas)”.



O objetivo da Doutrina Espírita não é fascinar para do-
minar: é esclarecer para redimir.

A fé espírita é trigo, não é joio: nutre e fortalece a men-
te, não alucina nem incendeia a imaginação. Sua escola não 
visa a aliciar e arranchar indivíduos passivos que se movam 
tangidos pelo cajado de zagais que a si mesmos se divinizam 
e outorgam poderes e privilégios.

A moral espírita, revivendo a do Cristo de Deus, cria 
personalidades, consolida caracteres, faz homens livres.

***

É com a chave da coragem moral revelada na organi-
zação dos lares, colaborando com Deus no aperfeiçoamento 
das suas obras mediante a criação e educação dos filhos, que 
os sacerdotes e as sacerdotisas da família farão girar em seus 
gonzos os portais dos tabernáculos eternos, penetrando, 
vitoriosos, em seus arcanos, acompanhados daqueles com 
quem lutaram ombro a ombro, ajudando a vencer as aspe-
rezas e a escabrosidade do carreiro percorrido.

Jamais será com a gazua do celibato, dos claustros e 
das clausuras, fugindo àquelas responsabilidades e àqueles 
encargos pesados, que se logrará abrir, para si próprio e para 
outrem, as portas do Céu.

Reflexões






