
Capítulo VIII – BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O CORAÇÃO. 

 

Itens 18 a 21–Instruções dos Espíritos: Deixai que venham a mim as criancinhas. 

Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. 

 

Evangelho de Marcos, Capítulo 10, Versículos 13 a 16. 

 

“Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam 

eles. 

 

Mas vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas e 

não as impeçais, pois delas é o Reino de Deus. 

 

Amém vos digo: Quem não receber o Reino de Deus como uma criancinha, de 

modo nenhum entrará nele. 

 

E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas.” 

 

 

Vimos nos primeiros itens do nosso estudo do Cap VIII do Evangelho segundo o 

Espiritismo que ao colocar uma criança como modelo a ser seguido, Jesus exaltou a 

simplicidade das crianças em geral. 

 

Ele exaltou a facilidade com que elas brigam e se reconciliam, não guardando rancor. 

 

Podemos observar que a criança quando diz: "Eu odeio você!" é porque ouviu essa 

frase de adultos. E ela entende que assim falando pode expressar sua raiva do 

momento, mas, logo em seguida, e na maioria das vezes, pode abraçar e beijar a 

pessoa a quem disse tais palavras. 

 

Observemos o que Emmanuel nos diz no Capítulo 22 – “Busquemos mais Luz” e 

que se encontra no livro “Instrumentos do Tempo”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“Quando o Mestre recomendou nos fizéssemos crianças, perante a Lei, não se 

propunha reter-nos na ingenuidade ou na incultura. Buscava criar em nós o 

estado imprescindível de receptividade, à frente da vida, para reajustarmos os fios 

do próprio destino sobre as bases divinas da verdadeira sublimação.” 

 

É claro que a criança traz em si uma enorme bagagem de experiências e 

aprendizados, adquirida em inúmeras encarnações já vividas.  

 

Mas na infância terrena, o Espírito é mais acessível e receptível a todas as impressões 

que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento. Por isso, o papel dos pais ou 

daqueles que estão encarregados da educação da criança é fundamental para a 

renovação do caráter do Espírito. 

 



Kardec nos explica isso no começo do Cap.VIII do Evangelho segundo o Espiritismo, 

quando diz: 

 

“Pois que o Espírito da criança já viveu, por que não se mostra, desde o 

nascimento, tal qual é?  

 

Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que 

somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza 

e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim 

era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe 

o mesmo devotamento, se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços 

infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e, ainda menos, se lhe viesse a 

conhecer o passado. 

 

(...) 

 

O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus 

está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a 

criança por símbolo da pureza e da simplicidade.” 

 

Nos Itens 18 a 19 – Deixai que venham a mim as criancinhas, temos a mensagem 

de João Evangelista, em Paris 1863, e a mensagem de Um Espírito Protetor, em 

Bordeaux, 1861. 

 

João Evangelista vai além da interpretação dada por Kardec sobre a simplicidade das 

crianças.  

 

Ele analisa a frase “Deixai que venham a mim as criancinhas” não como um simples 

chamamento dirigido às crianças, mas também como um chamamento a todos os 

Espíritos que gravitam nas regiões inferiores e que ainda se encontram na ignorância 

da infância espiritual, perdidos em vícios e paixões. 

 

Nesse chamamento, Jesus queria que os homens aceitassem e se entregassem aos seus 

ensinos com a confiança das crianças. 

 

E assim, aproveitando as situações naturais do cotidiano, falando pouco mas 

utilizando expressões de grande e profundo significado, Jesus “submetia as almas à 

sua terna e misteriosa autoridade”, como nos diz João Evangelista nessa 

mensagem. 

 

A chamada “terna e misteriosa autoridade de Jesus” vem da pureza do seu Espírito. 

Pureza conquistada através dos tempos em outros mundos materiais, visto que ele já 

era um Espírito Puro, quando a Terra ainda não existia. 

Por fim, João Evangelista nos esclarece: 

 



“Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se 

tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos 

mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é.” 

 

E aqui vemos a importância da fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, pois os 

Benfeitores Espirituais, sob a égide de Jesus, nos prometem ensinar o sentido exato 

das parábolas, nos prometendo o auxílio no entendimento da mensagem da Boa 

Nova. 

 

E realmente constatamos que, quando nos dispomos a estudar o Evangelho e trazer os 

seus ensinamentos para o nosso cotidiano, cresce em nós a gratidão e o amor a Deus, 

e ao Cristo por ter vindo até nós, trazer a Lei de Amor. 

 

Logo depois, ainda sobre esse tema, temos a mensagem de Um Espírito Protetor. Ele 

segue o mesmo raciocínio de João Evangelista ao dizer que as criancinhas são 

também os Espíritos fracos de vontade. 

 

E ao longo da mensagem ele indaga: “Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, 

que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as 

cicatriza?” 

 

Vejamos que a resposta é curta e simples: 

 

“É o amor, é a caridade!” 

 

Portanto, o amor cura todas as feridas do nosso coração, porque nos fortalece, 

ampara, consola e renova o nosso o ânimo. 

 

Itens 20 e 21 -Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. 

 

Aqui temos a mensagem de Vianney – Cura d’Ars, em Paris 1863. 

 

Para o melhor entendimento dessa mensagem, Kardec coloca uma nota de rodapé 

explicando que essa comunicação foi dada em relação a uma pessoa cega. 

 

E essa explicação do Codificador é importante porque ao se manifestar, o Espírito 

Vianney indaga se ele foi convocado para promover a cura de uma mulher cega que 

se encontrava naquele ambiente. 

 

Ele demonstra piedade pela mulher, mas diz humildemente que não pode curá-la sem 

que Deus o queira. E aconselha para que olhe sempre para o céu e diga do fundo 

coração:  

 

“Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu 

corpo; que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se 

eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste.” 



 

Vianney diz que após essa prece, que Deus sempre ouvirá, a força e a coragem 

crescerão no enfermo e, talvez a cura chegue, como recompensa de sua abnegação. 

 

Aqui cabe a lembrança da força que as nossas preces possuem, desde que sejam 

realmente sentidas por nós, ou seja, as preces precisam estar repletas dos nossos 

sentimentos mais nobres, e expressar toda a nossa confiança e certeza no amor e na 

Justiça de Deus.  

 

A prece, portanto, é o instrumento divino que renova as nossas energias! 

 

No entanto, lembremos, pelas nossas preces seremos atendidos nas nossas reais 

necessidades, e não nos nossos caprichos e desvarios do orgulho e do egoísmo. 

 

No caso dessa mulher cega, Vianney aconselha a resignação e explica que os 

privados da visão têm a chance de viver a vida espiritual, podendo ver mais do que 

aquele que tem a boa visão, porque possui a facilidade de olhar para dentro de si e 

conhecer-se melhor, desenvolvendo assim a sensibilidade. 

 

Kardec esclarece, em nota, após essa mensagem, que sempre que uma aflição não 

tem causa na vida presente, podemos saber que ela possui causa em uma existência 

passada. 

 

O Espiritismo nos ensina que a Justiça Divina não age de forma arbitrária, porque 

para todo efeito existe uma causa. 

 

Se a enfermidade nos bater a porta, vamos fazer a nossa parte. Procuremos a 

medicina e o tratamento adequado, e se a ciência humana não puder nos curar, 

aceitemos o que não pode ser corrigido, procurando sempre tirar dessas situações o 

melhor proveito para o nosso crescimento espiritual. 

 

O mais importante é não esquecermos que estamos amparados por Deus em todos os 

momentos da nossa vida! 

 

Para finalizar o estudo dessa noite, vamos ler um trecho da mensagem de Emmanuel, 

intitulada “Sejamos Simples”, que está no livro “Ideal Espírita”, psicografia de 

Chico Xavier: 

 

“Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes 

de atividade humana.  

 

Um esforço acompanha outro, um objeto mais aperfeiçoado modifica os 

movimentos da criatura. 

Vida após vida, geração a geração, a Humanidade caminha recebendo luz e 

burilamento. 

 



Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como 

toda colheita próxima se deriva da sementeira atual.  

 

A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias porvindouros, 

muito embora a fragilidade com que se caracteriza. 

 

A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da 

virgindade sentimental necessária ao Espírito para galgar os estágios superiores da 

evolução.  

 

(...) 

 

Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da 

madureza renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da 

astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia 

aparente.  

 

No reino de Deus ninguém cresce para a maldade.  

 

Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. 

 

(...) 

 

Seja criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de 

teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro 

encontraremos acesso à Eterna Sublimação a que estamos destinados.” 

 

 


