
CAP XXIV – NÃO PONHAIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE  

 

Itens 8 a 12 – Não vades ter com os gentios. Não são os que gozam de saúde que 

precisam de médico. 

 

Evangelho de Mateus, Capítulo 10, Versículos 5 a 7: 

 

“Jesus enviou esses doze, após prescrever-lhes, dizendo: “Não tomeis o caminho 

dos gentios e não entreis na cidade de samaritanos. 

 

Ide, de preferência, às ovelhas perdidas da casa de Israel. 

 

Indo, proclamai, dizendo: “Está próximo o Reino dos Céus”.” 

 

 

Itens 8 a 10 - Não vades ter com os gentios 

 

Podemos observar que Kardec extraiu o título desses itens da passagem do Evangelho 

de Mateus que acabamos de ler. 

 

Ao vermos Jesus orientar os Apóstolos para que eles não procurassem os Gentios 

nem os Samaritanos, podemos ter a ilusão de haver uma discriminação quanto a esses 

povos considerados pagãos. 

 

No entanto, mais uma vez, precisamos ir além da mera leitura.  

 

Observemos que na orientação dada, Jesus fala aos Apóstolos para, naquele 

momento, irem de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. 

 

E por que isso? 

 

Porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, tinham 

sido preparados pela lei de Moisés e pelos Profetas para receberem as palavras do 

Mestre. 

 

Entre os Gentios (considerados pagãos) faltava essa base. Tudo ainda estava por 

fazer, a começar pela necessidade de se implementar a crença no Deus Único. E os 

Apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão 

pesada.  

 

Se os Apóstolos insistissem, naquele momento, em levar o Evangelho aos Gentios, 

estariam desperdiçando tempo útil que poderia ser utilizado para aqueles que 

tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, que estavam mais preparados para 

receber a Boa Nova. 

 



Jesus sabia que a conversão dos Gentios se daria a seu tempo. Fato esse que 

aconteceu, mais tarde, com o trabalho gigantesco realizado por Paulo de Tarso, 

Barnabé e outros missionários que realizaram a semeadura cristã no coração daqueles 

povos pagãos. 

 

Como os ensinamentos de Jesus são universais e atemporais, eles se aplicam aos 

homens de todas as épocas, muitos dos quais nem sempre estão preparados para a 

assimilação dos ensinamentos reformadores.  

 

Sempre existiram os céticos, os escarnecedores, os detratores, os opositores 

sistemáticos. E a estes de pouco adiantam palavras esclarecedoras, se a criatura ainda 

não estiver apta a recebê-las. 

 

E essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores da 

Doutrina Espírita. 

 

Assim como os Apóstolos, procuremos, primeiramente, levar os ensinamentos de 

Jesus com os esclarecimentos do Espiritismo, para aqueles de boa vontade, ou seja, 

para aqueles que verdadeiramente possuam a vontade real e sincera de receber a luz. 

 

Deixar tranquilos os que não querem ouvir, não é dar mostra de indiferença, mas de 

caridade ao exercer o respeito e a boa política.  

 

A essas criaturas chegará o dia em que aceitarão, voluntariamente, as verdades 

espirituais, e não por pressão de outras pessoas. 

 

Devemos lembrar que há ideias que são como sementes. Não podem germinar fora da 

estação apropriada, nem em terrenos que não tenha sido anteriormente preparados 

para receber a boa semente. 

 

Itens 11 e 12 – Não são os que gozam saúde que precisam de médico 

Obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que 

precisam dos serviços da medicina são aquelas que, de alguma forma, estão doentes. 

Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda à Terra trazia a proposta de 

socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no 

contexto do equilíbrio, o que em realidade era e ainda é a grande maioria dos 

Espíritos encarnados e desencarnados deste planeta. 

E a enfermidade a que Jesus se referia vai muito além das anormalidades físicas, 

abrangendo, detalhadamente, todas as deformidades do Espírito.  

Jesus sempre se prontificou a nos orientar de forma holística, ou seja, de forma 

sistêmica e integral, para que tenhamos saúde plena, ou seja, o necessário equilíbrio 



entre as duas naturezas de que somos portadores: a natureza física e a natureza 

espiritual. 

Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distantes da perfeição relativa a que 

estamos destinados, podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá 

ampla e total saúde espiritual?     

No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar, em nossa intimidade, 

com muito mais defeitos a serem vencidos do que virtudes já adquiridas. E, 

naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que 

precisam, urgentemente, de cura para que possamos seguir com segurança na nossa 

caminhada evolutiva. 

A medicina terrena nos oferece os medicamentos que restabelecem e mantém o ajuste 

do corpo. Enquanto os ensinamentos de Jesus Cristo nos dão a base para a verdadeira 

saúde espiritual. Por isso, o auxílio médico e os medicamentos, aliados ao Evangelho 

do Cristo, uma vez colocados em prática são capazes de fazer o homem 

verdadeiramente saudável. 

O egoísmo, como nos diz Emmanuel, no Capítulo XI do Evangelho segundo o 

Espiritismo, é a chaga da Humanidade. E essa terrível doença do Espírito confunde a 

nossa mente de tal forma que passamos inúmeras encarnações acreditando que tudo 

que existe é nosso.  

Por isso, devemos combater o egoísmo que ainda insiste em viver em nós e, para 

conseguir fazer isso, Emmanuel nos aconselha: 

 

“O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar 

suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo: coragem, porque dela muito 

mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros.  

 

Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de 

que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o 

causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por 

conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens.” 

 

Assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que 

tenhamos saúde plena, material e espiritual. 

 

De alguma forma somos ainda doentes. Os remédios estão disponíveis, por isso, 

façamos usos deles sistematicamente, buscando-os seja nas farmácias da Terra como 

nos ensinamentos amorosos do Mestre. 

 

Kardec nesse item aborda a questão da mediunidade, porque muitos são aqueles que 

não entendem porque ela é concedida a pessoas indignas, capazes de usá-la para o 

mal. 



 

Kardec então esclarece que: 

 

“...a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem 

pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o 

homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse 

concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, 

maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. 

 

(...) 

 

A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer a 

luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico; aos 

retos, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos 

os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do 

pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro?” 

 

Os médiuns não são seres especiais e privilegiados, mas sim intérpretes das 

mensagens que os Espíritos pretendem transmitir. 

 

E explica Kardec que se, às vezes, os Espíritos bons se servem de médiuns 

imperfeitos, é para dar bons conselhos procurando fazer com que eles retomem a 

estrada do bem, para que não sofram a influências dos Espíritos ainda iludidos pela 

prática do mal. 

 

Por isso, Kardec finaliza esses itens dizendo: 

 

“O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é 

simpático aos bons Espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste 

sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a 

mediunidade.” 

 

E é, por essa razão, que para desempenhar esse importante papel com amor e 

caridade, os médiuns precisam trabalhar a sua própria transformação moral, pois 

terão de dar contas do uso que hajam feito de uma faculdade que lhes foi concedido 

para o bem de seus semelhantes. 

   

Para finalizar temos a mensagem de Emmanuel, no “Livro da Esperança”, 

psicografia de Chico Xavier: 

 

“Cap. 78 – Ante o Divino Médico” 

 

Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na 

Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. 

 



Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou 

adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é nosso Divino 

Médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de 

receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. 

 

Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. 

 

Nas perturbações do egoísmo: “faze aos outros o que desejas que os outros te 

façam”. 

 

Nos acessos de revolta: “humilha-te e serás exaltado”. 
 

Na paranoia da vaidade: “não entrarás no Reino do Céu sem a simplicidade de 

uma criança”. 

 

(...) 

 

Nos delírios da ignorância: “aprende com a verdade e a verdade te libertará”. 

 

Nas dores por ofensas recebidas: “perdoa setenta vezes sete”. 

 

(...) 

 

Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a 

declaração consoladora do Cristo: “Não são os que gozam de saúde os que 

precisam de médico”. 

 

Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de 

tratamento, instalados nas Esferas Superiores, dos quais instrutores e 

benfeitores da Vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é 

preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo Nosso Senhor Jesus Cristo, 

não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir 

do remédio.” 

 


