
CAPÍTULO IX - BEM AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E 

PACÍFICOS 

 

Itens 7 a 10 –Instruções dos Espíritos: A Paciência. Obediência e Resignação. A 

Cólera. 

 

Leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 5, Versículos 21 e 22 

 

“Ouvistes que foi dito aos antigos: “Não matarás” e “aquele que matar estará 

sujeito a julgamento”. 

 

Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará 

sujeito a julgamento; e quem disser ao seu irmão: “Raca” estará sujeito ao 

Sinédrio; e quem disser: “louco” estará sujeito ao Geena do fogo.” 

 

Item 7 – Paciência 

 

Para esse item temos a mensagem de um Espírito Amigo, em Havre 1862. 

 

Ele se refere à paciência em relação aos sofrimentos pelos quais o homem passa na 

Terra e a paciência que precisamos ter em todos os nossos relacionamentos. 

 

Podemos entender a paciência como a virtude que consiste em suportar os males ou 

os incômodos, sem queixumes e com resignação. 

 

Mas, ser paciente significa achar que tudo que acontece conosco é por que Deus quis? 

E por isso devemos cruzar os braços e nos acomodar? Não! Muito pelo contrário! 

Ter paciência é procurar compreender as causas e os motivos dos males e das 

dificuldades para, com serenidade, tentar resolver da melhor forma possível a nova 

situação. Ter paciência é não se rebelar, não se desesperar, julgando-se vítima 

inocente e infeliz. 

 

O Espírito Amigo nos orienta: 

 

“Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de 

caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola 

dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, 

conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou 

em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à 

prova a paciência.” 

E por fim, o Espírito Amigo termina a mensagem dizendo para que tenhamos 

CORAGEM! 



 

Em sequência temos o Item 8 – Obediência e Resignação 

 

Mais uma vez temos uma mensagem do Espírito Lázaro, em Paris 1862. Semana 

passada tivemos a oportunidade de termos instruções desse Espírito sobre a 

Afabilidade e a Doçura e ele agora nos fala sobre a Obediência e a Resignação. 

 

Essas duas virtudes são companheiras da doçura, mas o homem muitas das vezes as 

confundem com a negação do sentimento e da vontade. 

 

Lázaro então nos esclarece que: 

 

“A obediência é o consentimento da razão; a resignação é o consentimento do 

coração.” 

 

Portanto, obediência e resignação não são a negação da vontade e do sentimento. Ao 

contrário, são virtudes que se expressam em ações muito ativas e difíceis para a 

maioria dos homens, porque refletem uma confiança plena em Deus e em suas leis. 

 

Só consegue ser obediente e resignado aquele cujos atos e ações estão submetidas às 

leis divinas, porque confia no seu Criador. 

 

Na obediência e resignação cristãs, segundo o Espiritismo, o homem de hoje esforça-

se para entender as leis morais, trazidas por Jesus, compreendendo serem essas ações 

morais necessárias para um viver produtivo em ações nobres, de transformações 

internas e de progresso espiritual. 

 

A obediência e a resignação, por medo ou ignorância, sem compreensão, apenas pela 

“autoridade” de quem as exige ainda existe, mas tendem a acabar porque hoje o 

homem quer compreender o porquê das coisas, antes de aceitar ou acreditar. 

 

Jesus não renasceria na Terra para agir com seus irmãos imperfeitos usando os 

mesmos métodos usados pelos poderosos da Terra, ou seja, exigindo, pela força ou 

pelo temor, a obediência e a resignação às leis divinas. 

 

O Mestre veio nos ensinar as leis morais, indispensáveis ao progresso moral da 

humanidade da Terra. Essas leis precisam ser compreendidas e desenvolvidas na 

mente e no coração de cada Espírito, encarnado ou desencarnado, pela livre vontade 

de cada um. 

 

Itens 9 e 10 - A Cólera 

 



Nos três primeiros parágrafos dessa mensagem, um Espírito Protetor, em Bordeaux 

1863, explica que a origem da cólera está no orgulho, que leva o homem a se julgar 

mais importante do que o próximo. 

 

Portanto, quando é comparado a alguém que julga ser inferior a ele, o homem se 

sente ofendido, e então a cólera se manifesta, demonstrando-lhe o quanto ainda é 

dominado pelos instintos. 

 

O Espírito Protetor afirma que a cólera nada resolve. Pelo contrário, ela altera a 

saúde, compromete a própria vida.  

 

O colérico é a primeira vítima de si mesmo, tornando infelizes também todos os que 

o cercam, podendo causar graves delitos, com graves consequências. 

 

Afirma o Espírito Protetor: 

 

“A cólera não exclui certas qualidades de coração, mas impede que se faça muito 

bem e pode levar a fazer muito mal”. 

 

Nesses itens também temos a mensagem do Espírito Hahnemann, em Paris 1863, 

falando sobre a cólera. 

 

Ele nos diz que o homem ainda possui a falsa ideia de que não se pode modificar a 

própria natureza e que, por isso, a reforma íntima é uma utopia, uma ilusão. 

 

E por pensar assim, o homem criou frases e ditados populares, no intuito de justificar 

suas imperfeições, como por exemplo: 

 

“Nasci assim, sou assim e assim continuarei sendo.” 

 

“Pau que nasce torto não se endireita.” 

 

E assim vai o homem vivendo segundo sua maneira de ser, causando sofrimentos a 

outros e amargando graves consequências no decorrer de sua vida, principalmente, 

nos últimos anos de sua existência terrestre quando a melancolia e o sentimento de 

culpa invadem o seu coração. Seria algo parecido com a sensação de que um tempo 

precioso foi desperdiçado. 

 

E ainda nesse raciocínio equivocado, as pessoas inclinadas à cólera chegam a culpar 

seus organismos quando dizem que a cólera está no sangue vindo de seus 

antepassados. Ou culpa até mesmo Deus, dizendo que Ele o fez assim e, por isso, não 

tem culpa. 
 

Não esqueçamos que a causa da cólera está no Espírito e não no corpo! 

Para finalizar temos a mensagem de Emmanuel, do Livro da Esperança, 

psicografia de Chico Xavier, intitulada “Verbo Nosso”: 



 

“Ainda as palavras. 

 

Velho tema, dirás.   

 

E sempre novo, repetiremos. 

 

A que existem palavras e palavras. 

 

(...) 

 

Referirnosemos, contudo, ao verbo que arroja de nós, temperado na boca com os 

ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que 

nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do 

entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo, em moldes de firmeza 

e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. 

 

No trabalho cotidiano, se já ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa; 

no intercâmbio afetivo, usemo-lo à feição de água pura; nos instantes graves, 

façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita, prudente, à incisão na zona 

enfermiça, sem golpes desnecessários; nos dias tristes, tomemo-lo por remédio 

eficiente sem fugir à dosagem. 

 

Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. 

 

Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que 

desejamos venham elas até nós. 

 

Sobretudo, evitemos a ironia. 

 

Todo sarcasmo é tiro a esmo. 

 

E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera 

é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos 

no momento da cólera, é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde 

vai cair.” 

 


