
Boa (tarde/noite) a todos, sejam bem-vindos à Casa de Cícero Pereira. 

 

Vamos dar início a harmonização do nosso ambiente de trabalho, dando continuidade 

ao estudo do Capítulo VIII – BEM AVENTURADOS OS QUE TÊM PURO O 

CORAÇÃO. 

 

Falaremos hoje dos Itens 11 a 17 - Escândalos. Se a vossa mão é motivo de 

escândalo, cortai-a. 

 

A leitura é do Evangelho de Mateus, Capítulo 5, Versículos 29 e 30 e Capítulo 18, 

Versículos 6 a 11. 

 

“Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois é 

melhor que se perca um de seus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro 

no Geena. 

 

Se tua mão direita te escandaliza, corta-a e lança-a de ti, pois é melhor que se 

perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o Geena. 

 

(...) 

 

Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele 

que seja pendurada uma mó de asno ao redor do seu pescoço, e se afunde na 

profundeza domar. 

 

Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os 

escândalos, contudo ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. 

 

Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para 

ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser 

lançado no fogo eterno. 

 

E, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar 

na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no Geena do fogo. 

 

Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos 

veem sempre a face do meu Pai que está nos céus. 

 

Porque o filho do homem veio salvar o que está perdido.” 

 

Muitas e muitas vezes, observamos que Jesus usou de expressões fortes e rigorosas 

nos seus ensinos. Mas o Mestre não fazia isso para assustar as pessoas. Sua intenção 

era deixar suas lições na mente daqueles que o ouviam, mesmo que naquele momento 

elas não fossem compreendidas. 

 



Por isso, mesmo que fossem palavras fortes, eram expressões usuais daquele tempo e, 

portanto, fáceis de serem guardadas. 

 

Kardec, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, explica a expressão 

“escândalo”, que encontramos no texto de Mateus: 

 

“Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos 

vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, 

com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal 

moral.” 

 

Jesus diz que é necessário que venham os escândalos. Mas por que? 

 

No Cap. III do Evangelho segundo o Espiritismo, vimos que o planeta Terra está na 

categoria dos mundos de expiação e provas, passando por um processo de 

transfomação para se tornar um mundo de regeneração, mas ainda é um mundo de 

expiação e provas. E esse mundos são caracterizados pela predominância do mal 

sobre o bem. 

 

Assim, o escândalo é necessário, porque essa desobediência à Lei de Deus precisa ser 

evidenciada para que todos os seus efeitos, suas consequências, sejam conhecidos por 

nós para que possamos combatê-los. 

 

As leis morais, que regem o comportamento do homem em relação a si mesmo, ao 

próximo e a Deus, são acionadas, constantemente, para que o homem saiba se está 

agindo segundo estas leis ou não, aprendendo assim a usar seu livre-arbítrio sem 

prejudicar ninguém, nem a si próprio. 

 

É, por isso, que do próprio mal, sai o bem! 

 

Observemos que para todos chega o momento em que as consequências dos atos 

negativos, praticados em tantas existências, cansa, desanima e passa a não fazer mais 

sentido, seja no plano material ou no plano espiritual.  

 

É nesse momento, então, que o homem percebe que está evoluindo! Quando “passa 

por cima” do seu orgulho, admite a existência de Deus que é Pai e que tanto o ama e, 

finalmente, pede ajuda. 

 

Mas se o escândalo é necessário, por que Jesus diz: “Ai daquele homem por meio de 

quem vêm os escândalos”? 

 

Emmanuel, no livro “O Consolador”, psicografia de Chico Xavier, é indagado na 

pergunta 307 sobre isso. Vejamos: 

 

“Pergunta 307 - Por que disse Jesus que “o escândalo é necessário, mas ai daquele 

por quem o escândalo vier? 



Resposta: 

 

“Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que 

praticaram no pretérito, é justo que o mesmo “escândalo” seja necessário, como 

elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda 

aquele “amor que cobre a multidão dos pecados”.  

 

As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita, à 

situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se 

tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, 

através dos longos caminhos.” 

 

Por estarmos sob a lei de causa e efeito, todos passaremos, mais cedo ou mais tarde, 

pelas consequências do atos que praticamos, sejam eles atos bons ou equivocados, 

porque é da Lei Divina que ela seja cumprida em sua totalidade. 

 

É interessante observar que pelo maus instintos, sem o saber, a criatura pode ser 

utilizada como instrumento para a que a Justiça Divina se realize, mas isso não a 

isenta de sofrer as consequências do descumprimento da Lei Divina. 

 

Por isso, o homem terá, pela Misericórdia Divina, todas as oportunidades de reparar 

seu erro pelo arrependimento, que o colocará na mesma situação de antes, dando-lhe 

a chance de fazer exatamente o contrário do que fez, ou seja, auxiliando, perdoando, 

servindo, enfim, amando. 

Uma outra frase de Jesus que nos chama atenção nessa passagem do Evangelho de 

Mateus é: 

 

“...se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti.” 

 

Kardec, ao comentar sobre essa frase, diz:  

 

“Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas 

significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal; 

arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. 

 

(...)  

 

Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e 

profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser 

compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta.” 

 

Portanto, com a fé raciocinada que o Espiritismo nos convida a ter, podemos por 

meio dos ensinamentos trazidos pelos Benfeitores Espirituais interpretar essas 

expressões utilizadas por Jesus como sendo o que ocorre nas reencarnações, em que o 



homem, através da limitação física ou mental, pode sentir o que fez aos outros e  

aprender os efeitos do mal praticado. 

 

Mas aqui fazemos um alerta muito importante!!! Não se trata de castigo!!! 

 

São oportunidades de aprendizado para que o Espírito não reincida nas mesmas 

faltas. 

 

Oportunidades estas, que podem ser até mesmo pedidas pelo próprio Espírito em seu 

planejamento reencarnatório, para que sem as facilidades que tinha antes e passando 

por uma nova experiência, possa adquirir novos hábitos, agora saudáveis, dando 

início a uma nova fase da sua evolução. 

 

E é assim que o mal desaparecerá um dia da Terra e a Humanidade terrena trabalhará 

no Bem, pelo Bem e para o Bem. 

 

Para finalizar, vamos ler um trecho da mensagem de Emmanuel, intitulada “No 

Domínio das Provas”, que está no “Livro da Esperança”, psicografia de Chico 

Xavier: 

 

“Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de 

toda relação com os reveses do mundo. 

 

Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. 

 

Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, 

durante a fase de berço, e, posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal 

terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente 

prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-lo de mimos. 

 

Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros 

ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível...” 

 

Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e 

desconheceria todo noticiário ambiente para não recolher informações que lhe 

desfigurassem a suavidade interior. 

 

(...) 

 

Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, 

se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado 

a entrar na corrente da vida comum. 

 

Homem feito, sofre conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para 

que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e 

crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. 



A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do 

Espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que lhe 

apurem as qualidades e se lhe institua a responsabildade na consciência. 

 

(...) 

 

Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos 

acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. 

 

Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se otrabalho não a 

transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de 

flor preciosa a confundir-se no pó da terra, ao primeiro golpe de vento.” 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

pessoas com atendimento prioritário. 

 

Isso facilitará a entrada após a chamada. 
 


