
Capítulo XII – AMAI OS VOSSOS INIMIGOS. 

Itens 1 a 8 – Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém 

vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. 

Evangelho de Mateus, Capítulo 5, Versículos 38 a 47. 

“Ouvistes que foi dito: “Olho por olho e dente por dente”. 

 

Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater 

na face direita, vira-lhe também a outra. 

 

E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. 

 

E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas. 

 

Dá ao que te pede não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. 

 

Ouvistes que foi dito: “Amarás o teu próximo” e “Odiarás o teu inimigo”. 

 

Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para 

que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que seu sol desponta sobre 

maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. 

 

Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os 

publicanos? 

 

E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem 

também os gentios o mesmo?” 

 

Para iniciar o estudo de hoje, vamos lembrar que Jesus nos ensinou que devemos 

“amar ao próximo”, mas ele não diz quem é esse próximo. Por isso, entendemos que 

o próximo são todas as pessoas, sejam aquelas que amamos, como também aqueles 

que nos prejudicam e nos fazem mal. 

 

Na passagem do Evangelho dessa noite, Jesus nos diz para amarmos os nossos 

inimigos. E sendo tão difícil amar os nossos amigos, porque é com sacrifício que 

renunciamos alguma satisfação em favor deles, como amar então os adversários? 

Onde encontrar forças para retribuir o errado e o mal com o certo e o bem? 

 

 

Emmanuel no livro “Vinha de Luz”, na mensagem intitulada “Credores 

Diferentes”, nos diz que: 

 

“Ninguém poderá de pronto aderir à união ao adversário do dia de hoje.” 



 

Com isso, Emmanuel nos deixa claro que amar o inimigo não é tratá-lo como nós 

tratamos um amigo, até bem porque os sentimentos envolvidos são diferentes e não 

temos ainda a elevação moral para fazer isso.  

 

Amar o inimigo significa, nessa fase em que nos encontramos, ter consideração com 

ele. 

 

Jesus ensina que devemos trabalhar nossos sentimentos, praticando o perdão que 

emana do coração e não o perdão que se expressa apenas por palavras. 

 

A Doutrina Espírita nos auxilia muito nesse processo, porque nos ajuda a mudar a 

perspectiva materialista que carregamos de que, quem nos atrapalha e prejudica é 

aquele que nos quer mal. Realmente, ele pode até querer o nosso mal, mas de certa 

forma esse inimigo está nos ajudando. 

 

E ajudando como? 

 

Ajudando no sentido de que são os nossos inimigos que indicam as nossas fraquezas 

e deficiências morais. Nos mostram o que precisamos melhorar em nós! 

 

Nós precisamos compreender que todo aquele que vive para pensar e fazer o mal 

atesta a sua infantilidade espiritual, a sua ignorância diante das leis divinas e, 

portanto, é um irmão necessitado da nossa compreensão. 

 

Por isso, é importante que eduquemos o nosso Espírito para o exercício da 

compreensão. E essa educação é feita por meio do estudo e da prática das lições do 

Evangelho de Jesus. 

 

A educação do Espírito é a forma mais eficaz de prevenir o erro.  

 

Educar o Espírito não é somente adquirir conhecimento, mas é especialmente saber 

equilibrar o uso da razão e da emoção na obra de aperfeiçoamento do Espírito.  

 

No entanto, se não temos condições de nos aproximarmos do nosso inimigo e fazer o 

bem a ele de forma ostensiva e presente, até bem porque a ideia aqui não é impor a 

nossa presença a ninguém, nós podemos orar pelo nosso inimigo. 

 

Jesus nos fala: “Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam”. 

 

A prece é uma das formas mais puras de se praticar a caridade, pois quando realizada 

de forma sincera tem a capacidade de dissolver as sensações de ódio, de mágoa e de 

vingança. 

 



Doando ao nosso inimigo, pela prece, as nossas energias mais renovadoras, nós 

podemos criar uma atmosfera de luz e harmonia com esse irmão. 

 

Itens 1 a 6 – Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. 

 

Como espíritas, cremos na reencarnação, nas múltiplas existências e, por isso, 

sabemos que se não resolvermos nossas desavenças nesta encarnação, vamos nos 

encontrar fatalmente com nossos desafetos no plano espiritual ou sofrer a influência 

deles. 

 

Um inimigo desencarnado é apenas um inimigo que não se vê, que não possui mais o 

corpo físico e que pode continuar em ações obsessivas, perturbando e dificultando a 

nossa atual encarnação. 

 

Sabemos que ao deixar o corpo físico, pelo fenômeno da morte, continuaremos a 

existir em outra dimensão e seremos o que sempre fomos. 

 

Ninguém vira “anjo” ou “demônio” após o desencarne! 

 

Se fomos, enquanto encarnados, pessoas boas, honestas, com princípios morais 

voltados para a fraternidade e a solidariedade, continuaremos com essas qualidades 

no mundo espiritual. 

 

Mas, se fomos pessoas más, do tipo que gostava de levar vantagem em tudo e sem se 

preocupar com o próximo, ou sem termos os princípios éticos/morais sedimentados 

em nossa consciência, continuaremos assim quando desencarnarmos. 

 

Os inimigos desencarnados agem por meio das obsessões, que se constituem 

provações mais ou menos difíceis, mas que podem contribuir, muitas vezes, para 

despertar o obsediado para a realidade da vida espiritual, mudando toda sua maneira 

de ver o mundo e interpretar a vida. 

 

Assim, se devemos nos esforçar para ser indulgentes e benevolentes para com os 

inimigos encarnados, precisamos igualmente assim proceder para com os inimigos 

desencarnados. 

 

Kardec lembra que nos tempos mais primitivos, ofereciam-se sacrifícios sangrentos 

para apaziguar os deuses infernais que mais tarde foram chamados de demônios. 

 

Esses demônios nada mais são do que Espíritos que ainda não se libertaram de seus 

instintos materiais e que continuam a fazer o mal, por meio dos processos obsessivos, 

atraídos e alimentados pelos maus sentimentos e, consequentemente, maus 

pensamentos e más ações dos homens. 

 



Por isso, Kardec escreve com destaque: 

 

“Não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, 

pela caridade.” 

 

A caridade para com todos não tem apenas o efeito de impedir que os nossos inimigos 

nos façam mal, mas também tem a capacidade de induzi-los ao caminho do bem, por 

meio do nosso exemplo.  

 

O bom exemplo contagia encarnados e desencarnados! 

 

Itens 7 e 8 - Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. 

 

Quando Jesus falou que se alguém nos batesse numa face, deveríamos oferecer a 

outra, expressou um grande ensinamento que, se levado em conta por todos nós, seria 

a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem em nossa vida. 

 

Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma metáfora que 

sugere que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face 

oposta. 

 

Portanto, dar a outra face é mudar a paisagem, é apresentar uma ação positiva diante 

de uma ação negativa. 

 

Por isso, vamos nos esforçar para vencer o nosso orgulho e oferecer a face sorridente 

e otimista da vida, nas situações onde a tristeza e o pessimismo insistem em marcar 

presença. 

 

Reflitamos sobre a mensagem de Emmanuel, chamada “Atritos Físicos” e que está 

no livro “Vinha de Luz”, psicografia de Chico Xavier: 

 

“A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço... 

 

Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo 

agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o, de imediato, no 

reconhecimento da perversidade que lhe é própria. 

 

Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos 

do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. 

 

Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à 

fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem.” 

 

 


