
CAP XXIV – NÃO PONHAIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE  

 

Itens 13 a 19 – Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, 

perdê-la-á. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 10, Versículos 32 e 33: 

 

“Assim, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu também me 

declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. 

 

Mas quem me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai 

que está nos céus.” 

 

Itens 13 a 16 – Coragem da Fé 

 

Para entendermos o significado deste item, precisamos entender o que é a fé. 

 

Do ponto de vista psicológico, ter fé é possuir confiança em alguma coisa. Então, a fé 

não é meramente acreditar, e sim, confiar, entregar-se. 

 

Existe a fé espontânea, que é aquela que nasce com o Espírito e que no início é 

destituída de reflexão ou de lógica. 

 

E existe a fé adquirida que se manifesta por meio do pensamento racional e que vai 

sendo aprimorada ao longo das diversas encarnações, à medida que o Espírito vai 

superando os desafios que se apresentam a ele. 

 

Podemos dizer então que a fé plena não é conquista repentina que aparece quando 

queremos; mas sim fruto de um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do 

tempo. 

 

A coragem da fé não é ser valente e enfrentar os outros, pois este tipo de 

comportamento demonstra insegurança e infantilidade psicológica.  

 

A coragem da fé é uma atitude interior que surge para assumirmos a nossa própria 

realidade. É ter coragem de se aceitar. É não viver pensando pela opinião alheia, mas 

de acordo com a própria consciência. 

 

Ter fé em Deus é reconhecer que a Providência Divina garante nossa própria 

evolução. E que, mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé 

amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo com os problemas, 

estamos sempre evoluindo. Mesmo quando não conseguimos entender com clareza o 

ganho que tivemos. 

No Universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece 

desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando 



caminhos, para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso e 

felicidade. 

 

A coragem da fé tem por objetivo nos impulsar, nos colocar em movimento em 

direção à nossa evolução.  

 

Não podemos achar que podemos ficar estagnados esperando que Deus faça as coisas 

por nós, pura e simplesmente porque temos a certeza que Ele não nos desampara e 

abandona. Muito pelo contrário!  

 

Precisamos reagir diante das dificuldades e, principalmente, agir para sairmos da 

inércia. 

 

O Espiritismo chegou em uma época de descrença total, caracterizada pelo 

materialismo, a fim de oferecer uma fé sustentada pela razão, oferecendo uma 

filosofia rica de ideias comportamentais. 

 

Registrou Kardec na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo:  

 

“Fé inabalável é só aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as 

épocas da Humanidade”.  

 

Com o advento do Espiritismo tivemos acesso às informações do mundo espiritual, 

por meio dos Espíritos Benfeitores, para que tivéssemos condições de relembrar os 

ensinamentos de Jesus. Essa é a fé raciocinada que nos faz entender que a nossa 

responsabilidade é muito maior do que imaginamos. 

 

Por isso, é necessário que nós assumamos a responsabilidade da nossa crença, termos 

a coragem da fé, porque o Espiritismo não é uma doutrina que serve apenas para 

comentários bonitos e diálogos sociais para passar o tempo. Ele é uma Doutrina de 

vivência, de exemplificação. 

 

Não devemos ocultar a nossa crença, por medo de expor nossa própria opinião ou 

deixar de frequentar um centro espírita, por medo do preconceito dos outros.  

 

Devemos ter coragem e estarmos preparados para sermos tolerantes. Além disso, a 

opinião dos outros ao nosso respeito pode ser construída ou modificada por meio das 

nossas demonstrações de tolerância e bondade. É pela prática da caridade e respeito 

ao próximo que seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. 

 

 

Itens 17 a 19 – Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á 

 

Quando Jesus recomenda para negarmos a nós mesmos, não significa que devemos 

largar tudo que temos e deixar todas as coisas para trás.  Mas, sim, que devemos 



largar todo sentimento de inveja, orgulho, vaidade, avareza, desejo de vingança, 

vícios e paixões de toda ordem. 

 

Negar a si mesmo é transformação íntima, a transformação moral que implica no 

autoconhecimento. É seguir o exemplo de Paulo de Tarso, deixando o “homem 

velho” para trás. 

 

É preciso renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à maledicência, às expressões de 

vaidade, isto é, abandonar os nossos vícios para nos tornarmos verdadeiros discípulos 

de Jesus. 

 

Na Terra, a felicidade somente é possível quando alguém renuncia a si mesmo, ou 

seja, deixa o próprio interesse e os prazeres do mundo de lado, para pensar e fazer 

tudo que lhe seja possível em favor do seu próximo. 

 

Jesus nos disse: “Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz e siga-me!” 

 

Observemos na fala de Jesus que, para seguir o Mestre, antes de qualquer coisa, é 

necessário QUERER. 

 

Não somos forçados e nem coagidos a atender e a aceitar este convite de Jesus. A 

escolha é de cada um de nós, mas requer desejo profundo e vontade sincera.  

 

E essa cruz que precisamos carregar não significa a cruz de madeira que o Mestre 

suportou. Ela representa nossas dificuldades e os obstáculos na vida presente que são 

consequências, na maior parte das vezes, de nossos erros do passado.  

 

Joanna de Ângelis, no livro “Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda”, por 

meio da psicografia de Divaldo Franco, nos diz: 

 

“Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente, 

crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando 

dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela 

transformação interior, adotando comportamentos saudáveis.  

 

A verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia entre os 

desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a 

vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram constituídos.” 

 

Tomamos figurativamente nossas cruzes quando nos comprometemos a suportá-las 

com resignação e a nos aceitar como seres ainda imperfeitos, mas procurando acertar 

o caminho mesmo que lentamente. Cada um de nós tem cruzes para carregar. A cruz 

é pessoal e intransferível.  

 



Existem muitas situações na existência que consideramos como provas difíceis ou 

cruzes pesadas demais, pois temos dificuldade em aceitá-las, como por exemplo: 

 

- Conflitos familiares; 

- Os preconceitos na sociedade; 

- As doenças prolongadas; 

- A ingratidão dos amigos; 

- A dificuldade financeira. 

 

No entanto, sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, 

não nos coloca dificuldades e sofrimentos maiores do que possamos suportar, porque 

isso seria falta de caridade. O fardo é proporcional às nossas forças, assim como a 

recompensa será conforme a nossa resignação e coragem. 

 

Nos dois planos da vida não há conquista sem esforço. Assim, para nós, encarnados, 

a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o Espírito, seja uma doença ou 

qualquer obstáculo de difícil superação em nossa vida.  

 

Já para os desencarnados, são os vícios não superados, os resgates não realizados, a 

culpa, o remorso pelas dificuldades não enfrentadas ou mal sofridas, enquanto 

estavam na matéria.  

 

Nós carregamos figurativamente nossas cruzes quando nos comprometemos, quando 

assumimos nossas responsabilidades. Sigamos a Jesus, nosso guia e modelo, 

lembrando de tudo o que ele nos ensinou. E para cada situação difícil que 

enfrentarmos imaginemos o Mestre, pensando como ele agiria se estivesse em nosso 

lugar.  

  
Para finalizar, temos a mensagem de Emmanuel, no livro “Fonte Viva”, psicografia 

de Chico Xavier: 

 

“Renasce Agora 

 

A própria Natureza apresenta preciosas lições, nesse particular. 

 

Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. 

 

Dispondo assim de trezentas e sessenta e cinco ocasiões de aprendizado e recomeço, 

anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura, no 

abençoado período de uma existência? 

 

Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do 

pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador 

revestimento. 

 



(...) 

 

Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. 

 

Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, 

em substituição às pesadas algemas do desafeto. 

 

Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor 

daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão 

é a nossa boa-vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos 

compreendem. 

 

(...) 

 

Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. 

 

Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. 

 

Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. 

 

Não olvides a assertiva do Mestre: - “Aquele que não nascer de novo não pode ver 

o Reino de Deus”. 

 

Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para 

superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti 

mesmo, no tempo... 

 

Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado amanhã.” 

 

 

 

 
 


