
CAPÍTULO IX - BEM AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E 

PACÍFICOS 

 

Itens 1 a 6 – Injúria e Violência. Instruções dos Espíritos: A afabilidade e a 

doçura. 

 

Leitura do Evangelho de Mateus, Capítulo 5, Versículos 5 e 9. 

 

“Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. 

 

Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.” 

 

Esta passagem do Evangelho de Mateus faz parte do Sermão do Monte, que é uma 

das passagens mais bonitas que encontramos no Evangelho.  

 

Neste Sermão, Jesus proferiu ensinos muito profundos e de uma beleza sem igual, 

abarcando todas as lições evangélicas.  

 

O Sermão do Monte contém a essência das máximas de Jesus!  

 

É como se fosse um resumo do que deve ser seguido pela Humanidade para alcançar 

a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. 

 

As lições contidas no Sermão representam um novo padrão de conduta.  

 

Antes de Jesus tínhamos as leis mosaicas que eram padrões externos de conduta a 

serem seguidos pelo povo hebreu. Jesus encarnou entre nós e nos trouxe a Lei de 

Amor que precisa ser executada dentro de nós. 

 

O despertar do homem para a Lei de Deus traz à tona o que até então estava 

adormecido na consciência humana, pois segundo a Questão 621 do Livro dos 

Espíritos, a Lei de Deus está escrita na nossa consciência. 

 

Nos Itens 1 a 5 – Injúrias e Violência, Kardec traz a reflexão acerca das frases do 

Sermão do Monte que lemos hoje, para que possamos entender melhor, à luz da 

Doutrina Espírita, o que Jesus quis nos dizer. 

 

QUEM SÃO OS MANSOS? 

 

Os mansos são aqueles que têm o coração aberto às claridades espirituais. São os que 

atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante do Bem. 

 

Os mansos herdarão a Terra, pois quanto mais a pessoa compreende, menos quer, 

menos possui e mais desfruta da vida; são os altruístas e os desprendidos dos bens 

materiais que confiam nas promessas do Cristo. 

 



Para sermos mansos, no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência, a 

cólera e toda expressão descortês com nossos semelhantes. 

 

Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à Lei do Amor e da Caridade 

que deve existir nas relações entre os homens. 

 

No entanto, precisamos ter o cuidado para não confundir mansuetude com 

passividade ou apatia! 

 

Emmanuel, no livro “Escrínios de Luz”, pela psicografia de Chico Xavier, nos 

orienta que: 

 

“Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, 

de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. 

 

Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos 

deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar 

a humildade. 

 

O Mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e 

as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o 

bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. 

 

A cortesia é o primeiro passo da caridade. 

 

A gentileza é o princípio do amor.” 

 

E O QUE SIGNIFICA “HERDAR A TERRA?” 

 

Pode soar estranho ouvir Jesus dizer que os mansos herdarão a Terra, sendo que a 

todo momento ele orienta que devemos renunciar aos bens do mundo. 

 

Mas a interpretação que podemos dar a expressão “herdar a Terra” está ligada ao 

processo de transição planetária.  

 

Já tivemos oportunidade de abordar esse assunto e sabemos que a Terra, um mundo 

de expiação e provas, está se transformando em um mundo regeneração. 

 

Assim, para sermos merecedores de continuar a encarnar nesse orbe modificado, ou 

seja, “herdar a Terra” em sua nova condição, temos que mudar nossas atitudes. 

 

A Terra como mundo de regeneração receberá aquelas almas que possuem firmeza no 

Bem, que são mansas e pacientes, e que não se deixam mais abalar pelos sentimentos 

inferiores. 

 



Dessa forma, aqueles que não estiverem afinados com a nova ordem das coisas serão 

“convidados” a habitar outros planetas, a fim de que desenvolvam as virtudes que na 

Terra não tiveram condições de desenvolver. 

 

E O QUE SIGINIFICA “BEM AVENTURADOS OS PACIFICADORES, 

PORQUE SERÃO CHAMADOS FILHOS DE DEUS”? 

 

O pacífico é amigo da paz. 

 

O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha e age em favor da paz. 

 

É bom ser pacífico; mas melhor ainda é ser pacificador. 

 

O pacífico pode ser passivo; mas o pacificador tem que ser ativo, atuante. 

 

Por essas 2 máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da afabilidade, da 

mansuetude e da paciência uma Lei.  

 

Por isso, são contrários a esta Lei: a violência, a cólera e até toda expressão descortês 

de que alguém possa usar para com o seu próximo. Toda palavra ofensiva exprime 

um sentimento contrário à Lei de Amor ensinada por Jesus. 

 

Item 6 - Instruções dos Espíritos: A Afabilidade e a Doçura. 

 

Nesse item, quem nos fala sobre a afabilidade e a doçura é o Espírito Lázaro, em 

Paris 1861. 

 

Entendemos por afabilidade a qualidade de quem é gentil, amável e acessível. E por 

doçura a qualidade de quem é suave, meigo, brando. 

 

Lázaro nos explica que a afabilidade e a doçura possuem origem na benevolência, 

que é a boa vontade e a bondade para com alguém e que, por sua vez, é fruto do amor 

ao próximo. 

 

A afabilidade e a doçura devem emanar sinceramente do coração da criatura, porque 

senão soará como hipocrisia. De nada adianta aparentar brandura, pois aos homens se 

pode enganar, mas a Deus ninguém engana. 

 

Em razão disso, Lázaro adverte: 

 

“Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de 

uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores! O 

mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o 

veneno; que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem à menor 

contrariedade; cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em 

dardo peçonhento, quando estão por detrás.” 



 

Sabiamente, Lázaro cita os que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, 

incapazes de gestos de delicadeza, mas fora no lar, apresentam-se de forma bem 

educada no falar, no ouvir; são afáveis e suaves. 

 

Por isso, quem deseja ser verdadeiramente afável e suave nos relacionamentos com 

os outros precisa cultivar o amor ao próximo, ter boa vontade com os erros, as 

imperfeições e as dificuldades alheias. 

 

Mas precisa, principalmente ser honesto e sincero consigo mesmo, e se apresentar a 

todos como realmente é, ainda com muitos defeitos, mas esforçando-se para melhorar 

e vencer as suas más inclinações. 

 

Dessa forma, são bem-aventurados os que, se esforçam por compreender e aceitar 

todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando 

de benevolência para com suas faltas e omissões, tendo sempre atitudes de delicadeza 

e de afabilidade em todos os relacionamentos. 

 

A brandura deve, portanto, ser um exercício constante em nossas vidas, devendo ser 

trabalhada no nosso dia a dia, na convivência com os nossos irmãos. 

 

A finalidade da nossa vida física é a educação do Espírito, que é feita por meios de 

experiências para que o livre arbítrio possa ser desenvolvido e exercitado de acordo 

com as leis divinas. 

 

O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, com 

sentimento esclarecido e equilibrado que só se manifesta, plenamente, quando 

alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. 

 

A paz verdadeira e plena deve ser compreendida como o estado da consciência 

tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da constante vigilância de 

nossos atos, palavras e pensamentos, ou seja, vigilância das nossas imperfeições. 

 

Em novembro de 2015, Divaldo Franco lançou o 1º Movimento Você e a Paz, e desde 

então ele divulga esse Movimento pelo Brasil e pelo mundo. Esse Movimento 

universal nos convida para realizarmos uma reflexão profunda sobre a necessidade de 

mobilizarmos nossos melhores esforços em prol da paz, a partir da nossa própria 

pacificação, promovendo assim a paz nas pequenas coisas e por meio dos pequenos 

gestos, para que essa paz se espalhe pelo mundo. 

Para finalizar temos a mensagem de Emmanuel, do livro “Ceifa de Luz”, psicografia 

de Chico Xavier, intitulada “Na Cultura da Paz”: 

 

“Na cultura da paz, saibamos sempre: 

 



Respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros 

para com as nossas; 

 

Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes 

saibamos ser úteis; 

 

Calar referências impróprias ou destrutivas; 

 

Reconhecer que nossas dores e provações não são diferentes daquelas que 

visitam o coração do próximo; 

 

Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações; 

 

Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos 

semelhantes; 

 

Melhorar-nos, através do trabalho e do estudo, seja onde for; 

 

Cultivar o prazer de servir; 

 

Semear o amor, por toda parte, entre amigos e inimigos; 

 

Jamais duvidar da vitória do Bem. 

 

Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz 

verdadeira não surge, espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de 

cada um.” 

 

 

 

 

 


