
CAP XVII – SEDE PERFEITOS  

 

Itens 5 a 9 – Parábola do Semeador. Instruções dos espíritos: O dever. A virtude. 

Os superiores e os inferiores.  

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 13, Versículos 1 a 9: 

 

“Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar, e muitas turbas 

reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar, e toda a 

turba permanecera de pé na praia. 

 

E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: 

 

Eis que o semeador saiu a semear e, ao semear, uma parte caiu à beira do 

caminho, e vieram as aves e as comeram. 

 

Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou 

imediatamente, por não haver profundidade de terra. 

 

Raiando o sol, foi crestada e, por não ter raiz, ressecou-se. 

 

Outra parte caiu sobre espinheiros; os espinheiros subiram e as sufocaram. 

 

Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto: uma cem, outra sessenta e outra 

trinta. 

 

Quem tem ouvidos, ouça!” 

 

Nessa passagem temos a conhecida Parábola do Semeador, que é considerada a 

Parábola das parábolas porque sintetiza as características predominantes em todos os 

Espíritos. 

 

Para iniciar esse estudo precisamos entender que a semente é a palavra de Deus. A 

Lei Divina é uma só e está escrita na nossa consciência. 

 

Apesar de ser uma só, a palavra de Deus não tem o mesmo efeito em todos. Mas isso 

não acontece porque a Lei é falha, mas sim porque cada um de nós reage a Ela de 

uma forma, de acordo com o estágio evolutivo em que se encontra o nosso Espírito. 

A terra que recebe as sementes é o estado intelectual e moral de cada um, 

representado na Parábola pelas expressões: beira do caminho; pedregal; espinhal e 

terra boa. 



 

Pela explicação do Mestre, podemos saber: 

 

- Se continuamos à beira do caminho rejeitando a semente divina; 

 

- Se permanecemos nas pedras da imperfeição, que nos impede o acionamento da boa 

vontade; 

 

- Se permanecemos nos espinhos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e da ambição, 

abafando a semente divina; ou ainda 

 

- Se abrimos nossa mente e nosso coração, ativando a vontade em permanecer no 

caminho da Boa Nova, compreendendo, finalmente, porque Jesus disse: “Eu sou o 

Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém vai ao Pai senão por mim.” 

 

Kardec, nos Itens 5 e 6 comenta sobre a Parábola do Semeador e faz uma 

comparação muito interessante entre esta parábola e os espíritas. Vejamos: 

 

A semente caída na beira da estrada é o símbolo dos espíritas que se apegam aos 

fenômenos materiais, apenas como objetos de curiosidade, sem perceber as suas 

consequências intelectuais e morais. 

 

A semente caída nos pedregulhos simboliza os espíritas que se entusiasmam com as 

comunicações mediúnicas, satisfazendo sua imaginação, mas após ouvi-las, 

continuam indiferentes como antes. 

 

A semente caída nos espinhos representa os espíritas que acham os ensinos dos 

Espíritos muito bons para aplicá-los aos outros, não os julgando necessários para si 

próprios. 

 

No entanto, a semente lançada em terra boa simboliza os espíritas que ao 

conhecerem a Doutrina, seja por qual meio for, percebem a sua importância como 

Cristianismo Redivivo. 

 

Por isso, esses procuram se empenhar no estudo perseverante da Doutrina Espírita, ao 

mesmo tempo em que se interessam por aplicar os ensinamentos de Jesus em si, no 

seu lar, no seu trabalho, na casa espírita, ou seja, em qualquer lugar em que estejam.  

 

Item 7 – O Dever 

 

O Espírito Lázaro, em Paris 1863, inicia sua mensagem dizendo: 

 



“O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em 

seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Quero aqui falar apenas do 

dever moral, e não do dever que as profissões impõem.” 

 

O Espírito, ainda em processo de desenvolvimento, possui uma grande dificuldade 

em cumprir seus deveres em relação aos sentimentos nobres devido a sua imperfeição 

moral, que o impulsiona aos interesses materiais, às paixões, ao egoísmo e ao 

orgulho.  

 

Portanto, a nossa luta é interna e estamos entregues ao nosso livre-arbítrio, sob a 

vigilância da nossa consciência, que nos adverte e sustenta em todos os momentos, 

mas que insistimos em ignorar. 

 

Lázaro também esclarece que: 

 

 “O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a 

felicidade ou a tranquilidade, do vosso próximo; e acaba no limite que não desejais 

ninguém transponha com relação a vós.” 

 

Assim, o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer 

o bem, ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém e fazer aos outros o que 

desejaria que lhe fizesse. 

 

Por isso, é necessário nos conhecermos mais e o melhor possível, para que possamos 

vencer a nós mesmos e cumprirmos todos os nossos deveres. 

 

Item 8 – A Virtude 

 

O Espírito François Nicolas Madeleine, em Paris 1863, inicia a mensagem 

afirmando que: 

 

“A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que 

constituem o homem de bem.” 

 

Em geral, o homem que busca de forma consciente, ou não, desenvolver as virtudes, 

sente-se um homem bom porque costuma dar esmolas, vai ao trabalho todos os dias 

até aposentar-se, não bebe bebida alcoólica, ou o faz apenas socialmente, e porque 

não proclama suas virtudes a todo instante e, por isso, sente-se feliz e orgulhoso de si! 

  

Isso é apenas um início do progresso espiritual, pois ser bom, trabalhador, sóbrio e 

modesto é muito mais do que se pensa, porque essas qualidades têm que aparecer em 

muitas outras situações. 

 



A sobriedade, por exemplo, só é virtude quando se é sóbrio no comer, no beber, no 

vestir, no temperamento, no equilíbrio, nas emoções, nos desejos, nas aspirações, e 

tantas outras situações. 

  

Lembremos que não existe virtuoso sem modéstia, visto que o virtuoso é aquele que 

pratica as virtudes, em quaisquer situações, sem pensar nelas. O virtuoso nem percebe 

ser portador dessa virtude, porque para ele isso é natural.  

  

Sempre que se faz o bem com ostentação, esse bem, embora beneficie alguém ou 

outros, não beneficia quem o pratica, porque não lhe causa melhoria interna. 

 

Lembremos que é natural a pessoa que faz o bem sentir dentro de si satisfação e 

prazer com o que fez. Mas, se sente necessidade de divulgar essa satisfação para 

receber elogios está alimentando seu amor-próprio, seu orgulho e sua vaidade, 

quando deveria eliminá-los de si. 

 

Item 9 – Os superiores e os inferiores 

 

Nesse item também temos uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, 

em Paris 1863, que inicia fazendo um esclarecimento muito importante: 

 

“A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar 

contas aquele que se ache dela investido. 

 

Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de 

mandar; nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da Terra, como um 

direito, uma propriedade.” 

 

Considerando a Lei da Reencarnação, bem como a Lei de Causa e Efeito, sabemos 

que toda posição de mando, de poder ou de subalternidade é sempre provisória, sendo 

experiências vividas por cada Espírito em encarnações diferentes ou em uma mesma 

encarnação. 

  

Assim, aquele que na atualidade esteja em uma posição de superioridade deve sempre 

lembrar-se que pode perdê-la, a qualquer momento, visto que na Terra nada é 

definitivo.  

 

Deve também refletir que toda autoridade, assim como a fortuna, é um empréstimo, 

uma delegação, da qual terá que prestar contas um dia. 

 

Por isso, toda posição de mando, de autoridade, é sempre uma missão ou prova, em 

benefício espiritual de quem a tem, e nunca para satisfazer os seus caprichos e 

prazeres. 

 



Cabe ao que tem autoridade sobre outros, ampará-los nas suas necessidades, 

impulsioná-los ao progresso, não os tornando escravos da sua vontade, nem dóceis 

instrumentos dos seus caprichos. 

 

Quem cumpre com seus deveres, seja de autoridade ou de subalterno, procurando dar 

do seu melhor em tudo que faz, vive mais tranquilo porque tem a paz da consciência. 

 

Colocar-se, em pensamento, no lugar do outro, procurando sentir as suas dificuldades 

é sempre um excelente recurso da consciência desperta para o bem e para o melhor.  

 

Quem assim o faz, age de forma coerente com seus princípios morais, em qualquer 

posição que ocupe e em qualquer situação.    

 

Para finalizar, temos a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e 

que se encontra no “Livro da Esperança”: 

 

“Auxiliar, amparar, consolar, instruir! Para isso, não aguardes o favor das 

circunstâncias. 

 

Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado. 

Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. 

 

(...) 

 

Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. 

 

Não importa venhamos esbarrar com respostas deficientes da gleba do Espírito, às 

vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da 

ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são 

possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes 

de amor e luz. 

 

O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, 

aprendendo a sair.” 

 


