
CAP XI - AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO. 

 

Itens 5 a 7 – Dai a César o que é de César. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 22, Versículos 15 a 22: 

 

“Então, depois de partirem, os fariseus elaboraram um plano de como enredá-lo 

numa palavra. 

 

E enviam-lhe discípulos deles, com os herodianos dizendo: Mestre, sabemos que és 

verdadeiro e ensinas, verdadeiramente, o caminho de Deus, e não dás preferência a 

ninguém, pois não olhas a aparência dos homens. 

 

Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito ou não dar censo a César? 

 

Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: Por que me testais, hipócritas? 

 

E diz-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? 

 

Eles lhe dizem: De César. 

 

Então, ele lhes diz: Restitui, pois, a César as coisas de César, e a Deusas coisas de 

Deus. 

 

Ao ouvirem isso, maravilharam-se e, deixando-o, afastaram-se.” 

 

Nessa passagem, mais uma vez vemos Jesus sendo testado pelos fariseus que tinham 

como objetivo colocar o Mestre em situações constrangedoras e, assim, tentar fazer 

com que ele, explicitamente, descumprisse o que as leis mosaicas determinavam. 

 

Vejamos, em detalhes, o que os Itens 5 a 7 – Dai a César o que é de César nos traz 

de ensinamento. 

 

Inicialmente, é importante entendermos o contexto em que a frase “Dai a César o 

que é de César” foi proferida. 

 

De acordo com a História, sabemos que o principal símbolo da dominação romana 

era o imposto.  

 

Os fariseus se opunham abertamente a cobrança de impostos, mas os partidários de 

Herodes, que era o rei deles, aceitavam o pagamento do imposto a César, que era o 

Imperador de Roma naquela época. 

 

Tanto os fariseus quanto os herodianos eram adversários de Jesus e queriam pegá-lo 

em contradição para ter um motivo para prendê-lo. 

 



Então perguntaram ao Mestre se era justo pagar o imposto a César! 

 

Se Jesus respondesse que SIM, os fariseus colocariam o povo contra ele. 

 

Se Jesus dissesse NÃO, os partidários de Herodes poderiam acusá-lo de subversão. 

 

Então Jesus, conhecendo a malícia existente na pergunta formulada por aqueles 

homens, pediu uma moeda romana. 

 

Alguém prontamente lhe apresentou uma moeda e Jesus então perguntou que nome 

estava escrito nela. Eles responderam que era o nome de César. 

 

Então, nesse momento, e respondendo sabiamente o que lhe foi perguntado, 

Jesus proferiu a famosa frase: 

 

“Restitui, pois, a César as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus.” 

 

Ou como aparece em algumas traduções:  

 

 “Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.” 

Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus 

próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. 

Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas! 

Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. 

Emmanuel nos esclarece, na lição do livro “Pão Nosso”, Cap. 102 – Nós e César, 

psicografia de Chico Xavier, que: 

 

“De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a 

execução dos compromissos materiais, por isso, é imprescindível dar-lhe o que lhe 

pertence. 

 

O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo 

individual para eximir-se dessas obrigações. 

 

(...) 

 

Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor 

posição é a do equilíbrio. 

 

Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. 

 



Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que 

ele e nós somos filhos do mesmo Deus.” 

 

Então, não podemos esquecer que os nossos deveres para com a sociedade são tão 

relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. 

 

Não estamos dizendo que devemos ser coniventes e aceitar as situações equivocadas 

que presenciamos, mas precisamos observar como estamos reagindo a esses fatos. 

 

A moral dos Espíritos recomenda a coerência de nossas ações, nos alertando para a 

importância da indulgência para com todos os nossos companheiros de jornada. 

 

Tornar a nossa vida melhor implica em criticar menos os enganos alheios e trabalhar 

muito mais, extirpando nossa negligência disfarçada de opinião e nossa ociosidade 

irresponsável. 

 

Ao observarmos o nome do capítulo do estudo de hoje do Evangelho, podemos nos 

perguntar:  

 

O que o “Dar a César o que é de César” tem a ver com “Amar o próximo como a 

si mesmo”? 

 

Para dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, precisamos amar o 

próximo como a nós mesmos. Fazendo pelos outros aquilo que queremos que façam 

por nós. 

 

Somente desenvolvendo esse amor, poderemos enxergar no próximo equivocado um 

irmão que precisa da nossa compreensão e das nossas orações mais sinceras. 

 

Não esqueçamos que amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa 

da caridade. 

 

Emmanuel, agora no  no livro “Vinha de Luz”, também uma psicografia de Chico 

Xavier, orienta: 

 

“Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. 

 

Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade 

com a energia, e a fraternidade com a justiça. 

 

Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. 

 

Quem ama, compreende; e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor.” 

 

Portanto, o tempo é de amor, de compreensão e de trabalho na construção do mundo 

em que queremos realmente viver. 



 

Não podemos esquecer que os efeitos da Lei de Amor são o melhoramento moral da 

raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. 

 

Os Espíritos mais rebeldes e os mais viciosos quando observarem os benefícios 

resultantes da Lei de Amor, um dia se reformarão. Por isso, tenhamos fé no nosso 

próximo! 

 

Mesmo que o nosso próximo não cumpra suas obrigações e nos sintamos 

prejudicados por isso, não devemos deixar de cumprir com os nossos deveres. Zelar 

para não causar nenhum prejuízo moral ou material a outrem é um gesto de amor e de 

caridade. 

 

O dia em que todas as pessoas se pautarem por essa máxima, o amor ao próximo 

estará sendo vivido plenamente, em todas as instâncias da vida, e a Terra será um 

lugar de crescimento profundo e constante, pela mútua ajuda que todos nós daremos. 

 

Comecemos, portanto, ainda hoje, esse sublime exercício do respeito e amor ao 

próximo. 

 

Para finalizar, temos um trecho de uma mensagem de Emmanuel, intitulada “Diante 

de Deus e de César”, psicografia de Chico Xavier, que se encontra no livro 

“Dinheiro”. 

 

E antes de entrarmos na mensagem, propriamente dita, é interessante o que 

Emmanuel diz no prefácio do livro. Ele faz o seguinte alerta: 

 

“É possível consideres chocante o título deste livro, escrito com a finalidade de 

satisfazer às solicitações de numerosos amigos.  

 

Não temos, porém, aqui quaisquer indicações para a conquista do dinheiro fácil, 

nem mapa capaz de localizar determinada maneira de fortuna.  

 

Pedimos vênia para reportar-nos ao dinheiro que se faz dínamo do trabalho e da 

beneficência.” 

 

Passemos, então, à mensagem: 

 

“Em nosso relacionamento habitual com César – simbolizando o governo político – 

não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não 

sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver.  

 

Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o 

poder administrativo da Terra, simplesmente porque, certo dia, pagaram à 

máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca 

serviços sacrificiais por longo tempo.  



 

É justo não olvidar que somos de Deus e não de César e que César não dispõe de 

meios para substituir junto de nós a assistência de Deus.  

 

Por isso mesmo, a Lei, expressando as determinações do Alto, conta com a nossa 

participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com progresso 

real.  

 

O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os 

recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos 

cercam.  

 

Auxiliar aos outros é recomendação do Céu e em razão disso, auxiliemos sempre, 

seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela 

secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem 

do caminho.  

 

Todos prestaremos contas à Divina Providência quanto aos bens que nos são 

temporariamente emprestados e, sem qualquer constrangimento da autoridade 

humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o 

otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica onde estiverem e 

estimulando, em toda parte, a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a 

harmonia e a prosperidade em torno de nós.”  

 

 


