
CAP XXIV – NÃO PONHAIS A CANDEIA DEBAIXO DO ALQUEIRE  

 

Itens 1 a 7 – Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas. 

 

Evangelho de Lucas, Capítulo 8, Versículos 16 e 17: 

 

“Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a coloca debaixo de 

um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. 

 

Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não 

venha a ser conhecido e manifesto.” 

 

Itens 1 a 7 – Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas. 

 

Inicialmente, vamos entender o significado de algumas palavras dessa passagem para 

então podermos interpretá-la: 

 

CANDEIA – É uma espécie de lâmpada de barro alimentada por óleo, geralmente, 

azeite de oliva. Era muito utilizada nas residências e nos templos. 

 

ALQUEIRE – Vasilhame, pote utilizado para guardar o azeite. 

 

CANDEEIRO – Utensílio onde se colocava a candeia. Esse candeeiro podia ser 

suspenso ou possuir pés. 

 

Mais uma vez, Jesus construiu o seu ensinamento com aquilo que era do cotidiano 

das pessoas da época, para que houvesse uma maior compreensão de suas lições.  

 

Por exemplo, na Palestina era costume guardar a candeia apagada embaixo desse 

vasilhame chamado alqueire. Quando acesa, a candeia poderia ficar em cima do 

candeeiro, para cumprir a sua função de iluminar todo o ambiente. 

 

É interessante observar que essa passagem está localizada logo após o Sermão do 

Monte e mostra Jesus orientando os Apóstolos quanto a responsabilidade e o 

compromisso com a divulgação dos seus ensinamentos. 

 

Jesus compara os seus ensinamentos como a luz que afugenta as trevas.  

 

A candeia simboliza instrumento de iluminação cuja chama, alimentada pelo óleo que 

a abastece, afasta a escuridão dominante. 

 

Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida 

de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na Humanidade. Os 

Espíritos Superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas 

disponibiliza-os a qualquer pessoa que esteja disposta a adquirir esses conhecimentos. 

 



Portanto, a luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, 

capazes de nos transformar para melhor, nos libertando do desespero e das dores. 

 

A luz da candeia representa as leis divinas que iluminam as trevas da ignorância. Por 

isso, as leis divinas devem ser espalhadas por todos que já tiveram a felicidade de 

conhecê-las e que estão trabalhando pela sua própria transformação moral, pois sem 

esse conhecimento a marcha da evolução humana fica paralisada. 

 

Ter um pouco que seja dessa luz dentro de nós e nos recusarmos a compartilhá-la 

com o nosso irmão é agir de forma egoísta, porque a luz espiritual deve beneficiar a 

todos, sem exceção!  

 

As pessoas conscientes sabem que todo o conhecimento destinado à melhoria moral e 

intelectual do ser humano não deva permanecer oculto, mas ser amplamente 

divulgado.  

 

Jesus nos trouxe essa luz por meio dos seus ensinamentos de amor e caridade. E 

sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, ele nos disse que ninguém vai ao Pai 

senão por ele. 

  

A maior missão de Jesus foi a de ensinar a Lei de Amor para que pudéssemos educar 

o nosso Espíritos, e ele foi sem dúvida o maior educador de todos os tempos. 

 

Entre todos os Espíritos que já estiveram fisicamente no orbe, Jesus foi o que mais 

amou e serviu, ensinando a cada um de nós a fazer isso com alegria.  

 

No Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos Benfeitores Espirituais: 

 

“Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de 

guia e modelo? 

 

Resposta: Jesus.” 

 

Já vimos que todo aquele que possui um pouco que seja dessa luz dentro de si deve 

compartilhá-la e transmiti-la àqueles que ainda não têm esse conhecimento. No 

entanto, isso deve ser feito com prudência!!! 

 

Todo e qualquer conhecimento deve ser transmitido de forma gradual, de acordo com 

a capacidade de entendimento de cada indivíduo e da comunidade, para que esse 

conhecimento seja absorvido de forma satisfatória. 

 

Por isso, o candeeiro não pode estar em um lugar muito alto, pois dependendo da 

intensidade da luz da candeia ela não iluminará a contento.  

 

Da mesma forma, se esta luz estiver muito próxima poderá ofuscar a visão daqueles 

que se aproximarem dela, fazendo com que não vejam o que é preciso. 



 

Assim procedia Jesus, ao falar por parábolas para as grandes multidões.  

 

E quando os Apóstolos indagam a Jesus por que ele falava por Parábolas com o povo, 

o Mestre responde: 

 

“Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas 

coisas.  

 

Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, 

por enquanto.  

 

Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios.” 

 

Comentando esses itens, Kardec esclarece que: 

 

“Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As 

gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir 

na época própria; a semente lançada à terra, fora da estação, não germina; mas o 

que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, 

porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si 

mesmos a luz viva; pesa-lhes a obscuridade.  

 

Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por 

entre as coisas da Terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então 

que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, 

desfalece a fé.” 

 

Por isso, as Verdades são reveladas de acordo com a evolução da Humanidade.  

 

Moisés, em sua época, revelou a existência do Deus único. 

 

Jesus apresentou à Humanidade a Lei de Amor criada pelo Deus Único que é Pai, 

Misericordioso, Justo e Bom. 

 

E o Espiritismo veio no momento exato. Kardec desempenhando seu papel com 

muita seriedade, deu voz aos Benfeitores Espirituais, revelando a prova da existência 

de Deus, a comunicabilidade com os Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a 

reencarnação, a existência do mundo espiritual, a lei de causa e efeito, dentre outras.  

 

E é dessa forma, que a candeia vai iluminando o nosso caminho e guiando os nossos 

passos na jornada evolutiva. 

 

Para nossa reflexão, temos a mensagem de Emmanuel, do livro “Caminho, Verdade 

e Vida”, psicografia de Chico Xavier: 

 



Capítulo 180 – “Façamos nossa luz”: 

 

“Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é 

impossível encontrar o caminho da libertação.  

 

Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com 

facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem 

auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. 

 

É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas 

não nos dominem. 

 

É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos 

seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das 

lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação 

que ainda não merecemos. 

 

Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do 

serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada.  

 

Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas 

não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa!” 

 

Por isso, na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas 

do mal não nos atingem, porque temos a certeza e a convicção do caminho que temos 

que trilhar. 

 

Caminhando em direção ao Bem, nos libertamos, pouco a pouco, das paixões 

inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes e, então, compreendemos o que 

Jesus quis dizer com: “Brilhe a vossa luz!”.  

 


