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

 

Itens 8 a 10 – Verdadeira Pureza. Mãos não lavadas. 

 

Evangelho de Mateus Capítulo 15: Versículos 1 a 20. 

 

“Então aproximam-se de Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém dizendo: 

 

Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos?  

 

Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão! 

 

Em resposta, disse-lhes: Por que também vós transgredis o mandamento de Deus 

por causa da vossa tradição? 

 

Pois Deus disse: Honra pai e mãe; e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a 

morte. 

 

Vós, porém, dizeis: Quem disse ao pai ou à mãe: Oferenda o que de mim te seria 

útil, esse não honrará seu pai; e invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa 

tradição. 

 

Hipócritas! Isaías profetizou bem a vosso respeito, dizendo: “Este povo com lábios 

me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram 

transmitindo ensinamentos que são preceitos de homens. 

 

Convocando a turba, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra na boca o que 

torna comum o homem, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem. 

 

Então, aproximando-se dele os seus discípulos, dizem-lhe: Sabes que os fariseus, 

ouvindo essas palavras, se escandalizaram? 

 

Em resposta disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será 

desenraizada. Deixa-os! São cegos guias de cegos. Se um cego guia um cego, 

ambos cairão no fosso. 

 

Em resposta, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. 

 

Ele disse: Vós também estais sem entendimento? Não compreendeis que tudo que 

entra na boca vai para o ventre, e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca 

procede do coração, e isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios 

maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. 

Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não 

torna o homem comum.” 

 

Sabemos que Jesus é um profundo conhecedor de nossas almas, e quando esteve aqui 

na Terra aproveitou todas as oportunidades para ensinar lições e despertar as nossas 



consciências para tudo aquilo que devemos fazer para evoluirmos e nos tornarmos 

felizes. 

 

Muitas das vezes achamos difícil exercitar seus ensinamentos, porque colocamos 

Jesus, assim como Deus, muito distantes de nós. 

 

Mas a Doutrina Espírita, ao reviver as lições evangélicas de Jesus em sua essência, 

atraindo a todos para os verdadeiros princípios da Lei de Deus e nos consolando pela 

fé e pela esperança, torna para todos nós essas lições muito mais claras, lógicas e 

racionais, e, portanto, possíveis de serem aplicadas em nossas vidas. 

 

Na passagem do Evangelho dessa noite, temos um diálogo entre Jesus, os fariseus e 

os escribas. 

 

Mas quem eram os escribas e os fariseus? 

 

Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, teve o cuidado de nos 

trazer o significado de algumas palavras para a melhor compreensão de algumas 

passagens dos Evangelhos. 

 

Ele nos esclarece que essas palavras caracterizavam o estado dos costumes e da 

sociedade judia daquela época. E como, hoje em dia, essas palavras não têm mais o 

mesmo sentido são, frequentemente, mal interpretadas, gerando incertezas e 

deturpações no seu real significado. 

 

Sobre os fariseus, Kardec nos diz que a tradição da época constituía parte importante 

da teologia dos judeus, com diversas interpretações das Escrituras que acabava 

gerando discussões intermináveis. Diante disso, surgiram inúmeras seitas, cada qual 

pretendo ter o monopólio da verdade. E entre essas seitas, a mais influente era a dos 

fariseus!  

 

Os fariseus eram rigorosos nas práticas exteriores do culto e das cerimônias, e 

intolerantes a tudo que se apresentava inovador. Exerciam grande influência política 

e moral sobre o povo. A religião, para eles era um meio de possuir o poder. 

 

Já os escribas eram os conhecidos doutores da lei, ou seja, aqueles que eram 

responsáveis por escrever as leis e interpretá-las para o povo.  

 

Os escribas partilhavam dos mesmos princípios dos fariseus, bem como da antipatia a 

tudo que se mostrava inovador. Por isso, ao reprovar as atitudes dos fariseus, Jesus 

também envolvia os escribas nessa reprovação. 

Sabemos que Jesus operava prodígios e transmitia ensinamentos que contrariavam a 

orientação mosaica e, na visão dos fariseus, isso poderia subverter a ordem religiosa.  

 

Frequentemente, as autoridades religiosas enviavam escribas e fariseus para vigiar as 

ações de Jesus na tentativa de pegá-lo em contradição em relação ao cumprimento 

das leis mosaicas.  



 

Nessa passagem, os escribas e fariseus acompanhando os passos de Jesus constataram 

o que para eles era uma falta gravíssima! Eles viram que os discípulos comiam pão 

com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las de acordo com o ritual determinado pelos 

costumes, e aproveitam a oportunidade para questionar o Mestre. 

 

Jesus em toda a sua sabedoria e para mostrar que os fariseus e os escribas é que 

cometiam um grande pecado, questiona: 

 

“Por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa 

tradição? 

Pois Deus disse: Honra pai e mãe; e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a 

morte.” 

 

A Lei de Deus manda que os filhos honrem pai e mãe e isso inclui também o sustento 

financeiro. Mas a tradição permitia que essa Lei fosse desobedecida.  

 

Os fariseus e os escribas alegavam que o dinheiro que davam a Deus nos templos já 

era o cumprimento da Lei. E dessa forma, os fariseus invalidavam a palavra de Deus 

pela sua tradição.  

 

Assim, expondo as mazelas dos escribas e dos fariseus, Jesus tornou insignificante 

qualquer discussão sobre lavar ou não as mãos antes de comer. 

 

Nesse momento da passagem, vemos que Jesus chamou a si a multidão, e lhes diz que 

ouvissem e entendessem que: 

 

“Não é o que entra na boca o que torna comum o homem, mas o que sai da boca, 

isso torna comum o homem.” 
 

A pior contaminação, portanto, não está no que comemos para atender as 

necessidades do nosso corpo físico. 

 

A pior contaminação vem dos nossos sentimentos, pensamentos, atos e palavras!!! 

 

Por isso, quem pretende seguir os ensinos de Jesus precisa estar, continuamente, 

estudando esses ensinamentos e, principalmente, colocando cada um deles em prática 

no dia a dia, a fim de não se perder nos hábitos exteriores, esquecendo que a 

verdadeira mudança consistente na reforma interior de cada um de nós, para que tudo 

o que saia da nossa boca seja fruto de sentimentos e pensamentos de amor e caridade. 

Observemos que Jesus ao dizer:“Toda planta que meu Pai Celestial não plantou 

será desenraizada”, ele se referia a todo costume, hábito e lei humana que não 

estiverem de acordo com a Lei Divina, com a Lei de Amor não permanecerá. 

 

Dessa forma, tudo que traz prejuízo a nós mesmos e ao nosso próximo e que vai de 

encontro a Lei de Amor desaparecerá da Humanidade terrestre regenerada. 

 



Para finalizar vamos ler um trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada “O Verbo 

é Criador”, que está no livro “Vinha de Luz”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda 

advertência. 

 

Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não 

percamos a harmonia necessária à própria felicidade. 

 

O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a 

criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. 

 

Do íntimo dos tiranos, por esse processo, originase o movimento inicial da guerra, 

movimento destruidor que torna à fonte em que nasceu, lançando ruína e 

aniquilamento. 

 

Da alma dos caluniadores, partem os venenos que atormentam Espíritos generosos, 

mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. 

 

(...) 

 

Assim também, a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e 

construtivas, cresce e dá resultados. 

 

O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando 

derramado sobr eos ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o 

emite. 

 

O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há 

imponderáveis energias edificantes, em torno daqueles que mantêm viva a chama 

dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação 

estimulante e sadia. 

 

Os elementos psíquicos que exteriorizamos  pela  boca são potências atuantes em 

nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano 

próximo ou remoto, de acordo com nossas intenções mais secretas. 

 

É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, 

renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. 

Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de 

que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem.” 

 

 

 


