
Capítulo VII – BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO. 

 

Itens 3 a 6 – Aquele que se eleva será rebaixado 
 

Evangelho de Lucas, Capítulo 14, Versículos 1 e 7 a 11: 

 

“E aconteceu que, ao se dirigir para a casa de um dos líderes dos fariseus, num 

sábado, para comer pão, eles estavam observando-o. 

 

Observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, contava para os 

convidados uma parábola, dizendo-lhes: 

 

Quando fores convidado por alguém para as bodas, não te reclines no primeiro 

reclinatório, para não suceder que, tendo sido convidado por ele um mais estimado 

que tu, vindo aquele que convidou a ti e a ele, te diga: “Dá o lugar a este”. E então, 

com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. 

 

Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando 

vier aquele que te convidou, te diga: “Amigo, sobe mais para cima”. Então será 

uma glória para ti, diante de todos os comensais. 

 

Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a 

si mesmo será exaltado.” 

 

Itens 3 a 6 – Aquele que se eleva será rebaixado 

 

Na passagem do Evangelho de Lucas dessa noite, temos a “Parábola dos Primeiros 

Lugares”. 

 

Como sabemos, Jesus nada escreveu e seu método de ensino era informal, 

aproveitando as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar as 

leis divinas.  

 

Suas parábolas são histórias simples, tiradas do cotidiano, dos usos e costumes da 

época, porque Jesus sabia que seus ensinos deveriam ser guardados na memória de 

seus discípulos para permanecerem e serem divulgados, quando ele já não estivessem 

mais encarnado entre eles. 

 

Nessa parábola, percebemos que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta aos 

convidados a uma festa ou a um jantar, pois os ensinos do Mestre Jesus falam de 

valores espirituais. 

 

Jesus fala por meio dessa parábola sobre como devemos nos comportar no banquete 

espiritual, oferecido por Deus a todos nós. 

Para Jesus, nenhum valor tem os que procuram destaque e ostentação e praticam 

obras que aparentemente são boas, mas que possuem o objetivo exclusivo de serem 

vistos pelos homens. 



 

Não é porque ocupamos os primeiros lugares na sociedade terrena que vamos ocupar 

os primeiros lugares espirituais. 

 

Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados ou que 

somos servidos, mas sim aqueles em que nos colocamos para honrar e para servir. 

 

Por isso, a grande lição dessa parábola está na HUMILDADE! 

 

Somente a humildade leva o homem a não se sentir, em circunstância alguma, 

superior a quem quer que seja, porque reconhece sua pequenez diante do Pai e sabe 

que muito tem ainda que aprender. 

 

O humilde não se comporta como o dono da verdade, pois não tem necessidade de 

impor suas ideias, embora tenha opiniões próprias. 

 

O humilde quando erra, constata tranquilamente, mais uma vez, a presença das 

próprias imperfeições. E a todo o momento, dá graças a Deus porque entende que 

recebe muita misericórdia em sua existência. 

 

Somente a humildade leva o homem a submeter-se, voluntariamente, às leis divinas, 

mesmo quando não as compreende bem, porque reconhece nelas o amor e a justiça de 

Deus. 

 

Somente a humildade pode levar o homem a amar ao próximo como a si mesmo, de 

forma plena e incondicional, porque vê o outro como um irmão que também está em 

processo evolutivo e, portanto, sujeito a erros e equívocos. 

 

Dessa forma, podemos entender que o ponto principal desse ensino de Jesus está na 

última frase: 

 

“Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a 

si mesmo será exaltado.” 

 

Quem se exalta e se põe em evidência; quem se julga melhor e superior aos outros 

será humilhado, ou seja, desacreditado, menosprezado, rebaixado.  

 

E como será diminuído, rebaixado?  

 

Simplesmente pelo funcionamento das leis divinas! 

 

Lembremos sempre que não há julgamentos fora da consciência de cada um e que 

nos colocamos no lugar exato da nossa condição espiritual. 

 

A Doutrina Espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, nos mostra sempre a 

necessidade de combater o orgulho. 

 



Ela nos mostra, através da reencarnação, que colocando-nos acima de nossos irmãos 

da vida, seremos rebaixados no mundo espiritual. 

 

No entanto, se nos posicionarmos de uma forma verdadeiramente humilde perante a 

vida e nossos irmãos, seremos grandes no mundo espiritual e numa próxima vida 

existirá menos sofrimento. 

 

É a lei de causa e efeito! 

 

Portanto, o objetivo de nossa vida aqui na Terra só será atingido com a humildade. 

 

A vida é uma escola! E só cresce nessa escola quem combate o orgulho e o substitui 

pela qualidade indispensável ao aprendizado que é: fazer aos outros o que se deseja 

para si mesmo. 

 

Para finalizar, temos um trecho da mensagem “Boas Maneiras”, de autoria de 

Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier e que se encontra no livro “Pão 

Nosso”: 

 

“O Mestre, nesta passagem, proporciona inolvidável ensiamento de boas maneiras. 

 

Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete 

paternal da Bondade Divina; todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de 

aplicá-lo igulamente ao mecanismo da vida comum. 

 

 A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos 

convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. 

 

Alguém que penetre uma casa ou particpe de uma reunião pela primeira vez, 

timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se 

encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. 

 

(...) 

 

Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo, entretanto, corrigindo e 

amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a Lei. 

 

Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E, quando te detiveres com 

os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já 

tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. 

 

Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, 

a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, 

nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações.” 


