
Comentários do  CAP XI - AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO,  Itens 13 

a 15 – Instruções dos Espíritos: A fé e a caridade para com os criminosos. Deve-se 

expor a vida por um malfeitor? 

 

A leitura de hoje é do Evangelho de Lucas, Capítulo 6, Versículos 31 a 36: 

 

“Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós a eles. 

 

Se amais ao que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os 

pecadores amam os que os amam. 

 

Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? 

Também os pecadores fazem o mesmo. 

 

Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que tipo de recompensa há para 

vós? Também pecadores emprestam a pecadores para que recebam de volta as 

mesmas coisas. 

 

Todavia, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando de volta; 

grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso 

com os ingratos e maus. 

 

Sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai.” 

 

Nessa passagem, mais uma vez vamos ter contato com esse grande ensinamento de 

Jesus conhecida como “Regra Áurea” ou “Regra de Ouro”, que é fazer aos outros 

somente o que queremos para nós. 

 

Mas para colocar em prática esse ensinamento não devemos restringir a nossa atenção, 

gentileza, bons sentimentos, enfim, o nosso amor, apenas para aqueles que estimamos. 

 

Jesus nos convida a seguir além, porque é fácil valorizar os que nos servem, apoiar os 

que nos aplaudem, trabalhar com quem temos afinidades.  

 

O grande desafio está em: 

 

- desculpar os ofensores e orar por eles 

- respeitar os que nos desaprovam 

- abençoar quem nos cria problemas 

- auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos 



 

E esse é o único caminho que devemos percorrer, para que consigamos alcançar a nossa 

paz íntima e assim viver numa sociedade de paz, solidariedade e fraternidade. 

 

Item 13 – A Fé e a Caridade 

 

O item inicia com a mensagem de um Espírito Protetor, em Cracóvia 1861. 

 

Ele nos apresenta a caridade exatamente da forma como precisa ser compreendida, ou 

seja, como sendo o amor em ação. 

 

E sendo assim, a caridade é aquela que leva o homem à renúncia de si mesmo em favor 

do próximo. É aquela exercida com abnegação, com dedicação, colocando as 

necessidades alheias acima das nossas próprias necessidades.  

 

A verdadeira caridade sacrifica todo o interesse egoísta que existe em nós. É aquela 

que sente prazer em beneficiar, não precisando de satisfações pessoais para sentir-se 

contente, colocando a sua felicidade no ato de tornar os outros felizes. 

 

A fé consciente e inabalável leva o homem a compreender a transitoriedade da vida na 

Terra, dando aos valores materiais a importância relativa que eles realmente têm, não 

se prendendo a eles, mas buscando usá-los em favor de outros, a fim de suavizar os 

sofrimentos alheios. 

 

Somente uma fé bastante firme e segura é capaz de demonstrar ao homem que ele está 

na Terra para desenvolver-se intelectual e moralmente. 
 

Item 14 - Caridade para com os criminosos. 

 

Quem nos fala sobre essa questão é Isabel de França, em Havre 1862. 

 

Ela nos esclarece que: 

 

“A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu 

ao mundo”. 

 

Ser caridoso com os criminosos não é deixar-lhes livres para continuar cometendo 

desatinos, mas sim, compreendê-los como pessoas equivocadas, criaturas doentes 

espiritualmente. 

 

Ser caridoso com os criminosos é pensar neles com piedade pelo que fazem, orar por 

eles pedindo a Deus que, um dia, eles possam conhecer a realidade da vida espiritual, 

que é eterna e progressiva, para que se arrependam e busquem a transformação íntima. 

 

Um dia, não tenhamos dúvidas, a Lei de Amor, ensinada por Jesus, reinará no mundo. 

Mas, para que isso aconteça, é preciso que nos amemos uns aos outros, entendendo que 



somos filhos de um mesmo Pai, com a mesma origem e o mesmo destino, com as 

mesmas potencialidades e as mesmas oportunidades. 

 

Por isso, não devemos desprezar ninguém! 

 

A presença de grandes criminosos na Terra é possível, por ser o planeta ainda um 

mundo de expiações e de provas, onde estamos todos nos desenvolvendo nas mais 

variadas experiências. 

 

Assim, o bem e o mal se mesclam para que os homens aprendam a distingui-los, 

acolhendo o bem no coração e rejeitando o mal. 

 

Atenção!!! Devemos rejeitar o mal e não quem pratica o mal! O irmão equivocado deve 

ser amparado por nós, isso se chama caridade! 

 

Dessa maneira, o mal na Terra é instrumento de aprendizado para a evolução espiritual 

do espírito imortal. 

 

Quando a Lei de Amor imperar na Terra, não haverá mais necessidade dessa mescla de 

bem e mal. E, todos os Espíritos, que ainda insistirem em viver no mal, serão cambiados 

para mundos inferiores, de acordo com as suas tendências, onde irão continuar o seu 

desenvolvimento moral. 

 

Item 15 - Deve-se expor a vida por um malfeitor? 

 

Por fim, temos a seguinte pergunta de Kardec, que foi respondida pelo Espírito 

Lamennais, em Paris 1862: 

 

“Acha-se em perigo de morte um homem; para o salvar tem um outro que expor a 

vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer 

novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar?” 

 

O Espiritismo, esclarecendo a continuidade da vida do Espírito, demonstra que sempre 

a caridade deve falar mais alto, independentemente das qualificações das pessoas, pois 

ninguém pode prever as reações dos homens diante de um ato de amor. 

 

Assim, mesmo se não acontecer a vontade de transformar-se, ainda assim, a caridade 

para com o próximo será sempre a melhor solução, tanto para quem dá como para quem 

recebe. 

Como ninguém pode saber o que se passa no interior de qualquer pessoa, não se pode 

deixar de fazer o bem para evitar supostas consequências. 

 

Sempre que houver a possibilidade de auxiliar alguém, deve-se fazê-lo, sem indagar se 

é do seu merecimento ou não!!! 

 



Para finalizar temos um trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada “Compaixão 

e Socorro” e que se encontra no “Livro da Esperança”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“Não apenas os nossos adversários costumam cair.  

 

É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente 

diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências, por isso 

mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. 

 

As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem 

compromissos indesejáveis, como tantas vezes, temos nós abraçado problemas 

difíceis de resolver. 

 

E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, decerto pedem palavras que os 

esclareçam e braços que os levantem. 

 

Tanto quanto nós, na travessia das trevas inferiores, quando as trevas interiores nos 

tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e 

censura. 

 

Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência para com as 

ilusões de que devemos nos desvencilhar-nos. 

 

O papel da compaixão é compreender.   

 

A função do socorro é restaurar.  

 

Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender 

incessantemente compaixão e socorro, onde estivermos, sem escárnio para com as 

nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos 

afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns com os outros, a fim de 

continuarmos, todos juntos, na construção do Bem Eterno, trabalhando e servindo, 

cada qual de nós, em seu próprio lugar.” 

 

 

*Ao final da harmonização, não esquecer de dar o seguinte aviso: 

Informamos que as cadeiras reservadas aqui a frente podem ser utilizadas por 

idosos e portadores de dificuldade de locomoção.Isso facilitará a entrada, após a 

chamada. 


