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11.

INTERPRETAÇÃO DO SERMÃO DO MONTE (I)
(Conforme narrativa de Mateus)

1. AS BEM-AVENTURANÇAS

"Bem-aventurados os pobres de
espírito, porque deles é o Reino dos
Céus". (Mateus, 5:3)

Introdução
Acreditamos que a colocação

desta virtude encabeçando a lista das
bem-aventuranças tem um sentido
especial a ser descoberto pelo
aprendiz.

Em primeiro lugar é preciso
reconhecer a nossa pequenez
espiritual para, em seguida, lutar para
alcançar um lugar melhor no Reino de
Deus. Pobre de espírito é o simples,
ignorante, sem malícia, abrangendo
também aquele que, verificando a sua
condição de pouco adiantamento
espiritual, e aspirando a perfeição,
reconhece que muito ainda necessita
melhorar.

Aqueles que se mostrarem certos
da sua grandeza ou os que julgarem
desnecessário o progresso espiritual
"já que a fé é que salva o homem",
estacionarão até que compreendam
que tudo na Criação tende a evoluir
constantemente, sem descanso.

O Mestre tomou a criança como
modelode humildadedizendo: "Aquele
que se humilhar e se tornar pequeno
como uma criança será o maior no
Reino dos Céus".

Noutra oportunidade, diante de um
desentendimento entre os discípulos,
o Mestrevoltou a se referira humildade
dizendo: "Aquele que quiser ser o
maior entre vós, que seja o vosso
escravo". E na casa de um fariseu
propôs a parábola dos convidados às
bodas, na qual explica de maneira
acessível o que espera aos arrogantes
e aos que nãodesenvolverama virtude
da humildade: "Aquele que se eleva
será rebaixado e todo aquele que se
abaixar será elevado".
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Em algumas traduções podemos
encontrar pobreza de espírito.

É preciso destacar, porém, que a
pobreza é de espírito e não material.
A humildade nenhuma relação tem
com os bens materiais, já que ricos
há que são humildes e, em
contraposição, há muitos pobres
extremamente orgulhosos.

"Bem-aventurados os que cho-
ram, porque serão consolados".
(Mateus, 5:4)

Os sofrimentos deste mundo em
que vivemos, a Terra, não são frutos
do acaso como querem os ma-
terialistas, nem devido ao "pecado
original" como entendem outros.
Podemos perfeitamente comparar
nosso orbe a uma imensa escola onde
Espíritos crianças aprendem a
respeitar as Leis Divinas con-
substanciadas no Amor ao Criador e
ao próximo ensinado pelo Cristo
Jesus.

A Doutrina Espírita nos transmite
os ensinamentos milenares a respeito
da Lei de Ação e Reação, pela qual
somos responsáveis pelos nossos
atos praticados. E durante inúmeras
encarnações, sucessivamente, vamos
nos depurando e aprendendo como
respeitar as Leis Divinas para
caminhar em direção à perfeição do
Criador.

"Os que choram" são aqueles que
sofrem com paciência e resignação
as expiaçõesdos seus própriosdébitos
contraídos em outras existências de
aprendizado e evolução. "Serão
consolados" pela felicidade que inunda
o coração daqueles que se sentem no
caminho correto da evolução
espiritual, merecendo o carinho dos
Espíritos superiores que nos vigiam a
senda e nos amparam nas nossas
deficiências.

"Bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a Terra".
(Mateus, 5:5)

A violência que sempre carac-
terizou o comportamento do homem
terreno, nos diversos campos da sua
atividade, desaparecerá dentro em
pouco.

Mudanças radicaisdeverão ocorrer
em nosso meio, e não serão
necessários séculos, como querem
alguns, porque tais transformações já
se iniciarame poucasdezenasde anos
serão necessárias para que tudo se
consuma.

O império da força dará lugar ao
reinado do Amor, e o egoísmo será
banido do relacionamento entre as
criaturas para ser substituído pelo
altruísmo.

Aqueles que não corresponderem
às necessidades de transformação
moral e espiritual não poderão
participar dessa nova sociedade do
futuro, sofrendo então o mesmo
processo de expurgo a que foi
submetida a população da Capela,
estrela alfa da constelação do
Cocheiro, conforme antigas tradições
espirituais nos descrevem. E então "os
mansos herdarão a Terra".

"Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque
serão fartos". (Mateus, 5:6)

Para os materialistas e os que não
crêem na Lei da Reencarnação, difícil
é entender tal bem-aventurança. À luz
da Doutrina Espírita, porém, en-
tendemos que as diferenças sociais,
sofrimentos físicos e morais, são
agentes poderosos do progresso dos
seres.

O homem que junta riquezas para
si, inconscientemente, colabora com
a criação, porque reúne inúmeras
atenções em torno de um bem



comum; e como os bens materiais
ainda são de fundamental importância
para nós, somente o dinheiro poderia
reunir tantas criaturas solidárias. Tais
agrupamentos de indivíduos em torno
de um bem comum são necessários
porque somam-se os esforços para a
melhoria material do planeta em que
vivemos, e concomitantemente fa-
vorece o inter-relacionamento das
criaturas, possibilitando o aprendizado
da fraternidade e do amor ao próximo.

Serão fartos aqueles que co-
laborarem consciente e despren-
didamente pela construção da nova
sociedade de Amor e Entendimento
que está para substituir esta nossa
atual e obsoleta.

Quando os homens respeitarem,
acima de qualquer Lei, o "amar ao
próximo como a si mesmo", estarão
fartos de justiça porque esta reinará
em toda a Terracomo resultado desse
comportamento fraterno.

"Bem-aventurados os miseri-
cordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia". (Mateus, 5:7)

A misericórdia compreende não
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somente o perdão às ofensas, mas
principalmente o seu esquecimento.

É certo que, Espíritos pouco
evoluídos que somos, iniciaremos a
prática dessa virtude simplesmente
não revidando aos insultos. Mais tarde
passaremos ao perdão e ao
esquecimentocompleto e imediatodos
atos que nos ferem.

Jesus, em resposta à pergunta de
Pedro sobre o número de vezes que
os nossos agressores deveriam ser
perdoados, responde:"Nãosetevezes,
como antigamente, mas setenta vezes
sete". Isso significa que não cabe a
nós estabelecer um limite para o
perdão ao próximo, porque não nos
cabe igualmente julgá-Io nas suas
atitudes.

Porém, quanto às nossas faltas,
sejamos duros o bastante para que,
não caindo no desequilíbrio do
fanatismo, possamos combater
serena e incessantemente a nossa
imperfeição.

Aqui precisamos mais uma vez
recordar que "a cada um será dado
segundo as suas obras". E imen-
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samente necessitados que somos,
muito precisamos também doar em
benefício do nosso próximo para
merecer o amparo que vem suprir as
nossas enormes deficiências
espirituais.

A misericórdia deve estar sempre
estreitamente ligada à prática da
caridade porque uma vem completar
a outra. A caridade no seu mais amplo
conceito, conforme Kardec, abrange o
campo material e o moral. A caridade
moral combate a pobreza espiritual,
enquanto a caridade material supre as
necessidades imediatas.

Enquantoque a práticada caridade
material em maior escala está restrita
às pessoas de posses, a outra está
ao alcance de todos, a qualquer
instante da nossa existência.

"Bem-aventurados os limpos de
coração, porque verão a Deus".
(Mateus, 5:8)

O Mestre definiu muito bem que os
limpos o fossem de coração e não
simplesmente de exterioridade, como
o queriam os fariseus da sua época.

É muito conhecida a preocupação
intensa que possuíam os judeus pela
pureza exterior, estabelecendo regras
às vezes absurdas como a que se lê
no Levítico, (21:17-23) proibindo de
oferecerqualquersacrifícioa Deus: "os
cegos, coxos, de rosto mutilado ou
desproporcionado, com o pé ou a mão
quebrada, corcovado, anão, os que
tiverem belida no olho, ou sarna,
impingens, ou que tiver testículo
quebrado."

Quando o Mestre foi à casa de
Zaqueu ou à casa de Levi, os dois
publicanos na época, foi amargamente
criticado pelos fariseus por ter comido
à mesa com impuros. O Rabi,
aproveitando-se do fato, esclareceu
que "não é o que entra pela boca o
que contamina o homem, mas sim o
que dela sai".

Facilmente se entende que era
necessário em primeiro lugar purificar
o nosso Espírito das imperfeições,
para que as nossas palavras e ações
pudessem ser puras como as de uma
criança. Porque,disse ele, "aquele que
não receber o Reino de Deus como
uma criança, nele não entrará".

"Bem-aventurados os pacifi-
cadores, porque serão chamados
filhos de Deus". (Mateus, 5:9)

Num mundo de violências como o
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de hoje, violências provocando
violências, agressão desencadeando
agressões maiores, a força somente
poderia aumentar ainda mais o caos
reinante.

Desde o ambiente familiar até o
âmbito internacional, o relacionamento
entre os homens tem sido baseado na
lei do Mais Forte.O fraco revidacomo
pode às agressões recebidas,
alimentando incessantemente a
atmosfera bélica em que todos
respiram.

Ensina-nos o Mestre que o único
caminho para a solução desses
problemas que afligem a humanidade,
atualmente, consiste na pacificação
das relações entre todos, para que a
violência perca sua capacidade de
reproduzir violências, e o enten-
dimento fraterno possa ser implantado
em breve.

Os pacificadores serão chamados
filhos de Deus porque, combatendo a
violência destruidora, estarão
cooperando com o Criador para a
manutenção da Harmonia Universal.

"Bem-aventurados os perse-
guidos por causa da justiça, porque
deles é o Reino dos Céus". (Mateus,
5:10)

Desde o "Justo dos Justos", os que
têm amor à justiça vêm sendo
perseguidos implacavelmente por
aqueles que não podem aceitá-Ios na
sua grandeza espiritual. A cruz e a
arena romanas, a fogueira da
Inquisição, e a difamação atual não
puderam e nem podem, contudo,
abalar a confiança desses Espíritos
luminares que aqui vêm para nos
trazer seus conhecimentos e seu amor
por nós, irmãos mais atrasados na
senda do progresso espiritual.

Como o orgulho e o egoísmo dos
homens não permitem a esses seres
esclarecidosviverem aqui a justiça que
almejam, resta o consolo de que, no
Reino dos Céus, poderão tê-Ia na sua
plenitude.

"Bem-aventurados sois quando,
por minha causa, vos injuriarem e
vos perseguirem e mentindo,
disseram todo mal contra vós.
Folgai e exultai porque é grande o
vosso galardão nos céus; pois
assim também perseguiram os
profetas que viveram antes de vós".
(Mateus. 5:11-12)

Todo aquele que se colocar como
profeta da verdade, divulgando os
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ensinamentos da Boa Nova, des-
pertará toda espécie de perseguição
por parte dos homens ignorantes,
cujos interesses materiais estão acima
de qualquer coisa.

Esta é, portanto, uma maneira
segura de avaliarmos a eficácia do
nosso trabalho: verificando se os
materialistas e os sectários se
levantam contra nós, e que quanto
maior for a chuva de pedras que nos
atirarem, maior terá sido, sem dúvida,
a repercussãoda nossaatividadejunto
aos necessitados de toda ordem.

2. VÓS 5015 O SAL DA TERRA

"Ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para
nada mais presta senão para se
lançar fora e ser pisado pelos
homens". (Mateus, 5:13)

O sal, como o empregamos
costumeiramente, dá sabor aos
alimentos e preserva-os da dete-
rioração. O Mestre quis com isso dizer
que os cristãos deveriam ser o espírito
da humanidade, preservando-a da
degradação moral. Analogamente
podemos dizer que o sal é útil na
harmonizaçãodo sabor dos alimentos,
assim como os seguidores do Mestre
devem ser agentes da harmonia no
seio da humanidade. E para que o sal
possa exercer a sua atividade, precisa
estar em contato íntimo com os
alimentos, penetrando-os e mistu-
rando-se a eles.

É por isso que somente através do
contato constante com os nossos
irmãos mais necessitados é que
poderemos transmitir-Ihes o sabor dos
ensinamentos e a segurança do
caminho correto para que não se
corrompam. Os que se recolhem,
distantes da realidade, esquecem o
princípio fundamental da solidariedade
e da fraternidade que deve nortear
nossas atividades.

Podemos ainda acrescentar que o
sal deve ser usado na medida certa,
nem de mais, nem de menos. Usado
em demasia, torna os alimentos
intragáveis, assim como o fanatismo
atemoriza ao necessitado, afastando-
o do nosso convívio. Usadode menos,
não surte o efeito desejado, deixando
o alimento sem o melhor sabor, assim
como o acanhamento e o medo
impossibilitam os ensinamentos de
alcançarem os Espíritos que dele
necessitam.

Há ainda aqueles que devendo ser

o sal da terra, não se preparam
através da prática dos seus próprios
princípios, perdendo assim a força
dos seus ensinamentos e das suas
palavras. A força do ensinamento está
no exemplo que damos ao próximo e
não nas simples palavras destituídas
do conteúdo maior.

3. VÓS5015 A LUZDOMUNDO

"Não se pode esconder a cidade
edificada sobre um monte; nem se
acende uma candeia para colocá-Ia
debaixo do alqueire, mas no
velador, para alumiar a todos que
se encontram na casa. Assim brilhe
também a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso
Pai que está nos Céus".
(Mateus, 5:14-16)

Mais de um século transcorrido
após Kardec e onde estão as
transformações sociais previstas?
Teria o Codificador se enganado? Ou
talvez o Espiritismotenha fracassado?
Nem uma nem outra coisa.

Kardec soube dos mentores
espirituais que a Doutrina Espírita
tinha por objetivo a transformação do
homem e que, conseqüentemente, a
humanidade toda haveria de sofrer
profundas transformações com o
decorrer do tempo. No Espiritismo
ainda estão depositadas as espe-
ranças do Alto para que este venha a
desempenhar a sua tarefa.

Mas, e os espíritas, estariam
correspondendo à expectativa da
mesma maneira? Há mais de 100
anos, como dissemos, uma meta nos
foi traçada: a implantação dos
ensinamentos evangélicos no coração
dos homens. As ferramentas de
trabalho nos foram entregues: a
mediunidade que nos liga ao Alto; o
conhecimento das leis Universais que
nos esclarece as dúvidas; o exemplo
do Mestre e dos seus seguidores que
nos ensina o caminho reto; e
principalmente o Evangelho que nos
ilumina a caminhada.

O que esperamos?
Se as transformações são lentas,

como dizem, não nos cabe decidir
sobre o tempo a esperar,muito menos
aguardar de braços cruzados que a
Doutrina se mobilize por si para
executar a tarefa.

É preciso colocar a nossa candeia
sobre o velador, para que todos se
utilizem dela, e principalmente para



que vejam as boas obras, fruto dessa
doutrina redentora, e se unam a nós,
num só esforço de reforma do homem
e da sociedade.

Sigamos o exemplo de Paulo de
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Tarso que manteve bem alto a luz da
candeia dos ensinamentos do Mestre
enquanto esteve entre nós.

Assim como ele pretendeu levar a
toda a humanidade a Boa Nova,

tomemos como nossa também essa
tarefa, agora muito melhor preparados
pelos ensinamentos que nos foram
transmitidos pelos Espíritos na
doutrina redentora que abraçamos.


