
CAPÍTULO II - MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO 

 

Comentários dos Itens 4 e 8 - A realeza de Jesus. Uma realeza terrestre. 

 

Leitura do Evangelho de João 18: 33, 36 E 37 

 

“Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei 

dos judeus.  

 

Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste 

mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos 

judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. 

 

Disse-lhe então, Pilatos: sendo assim, tu és rei?  

 

Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao 

mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a 

minha voz.” 

 

Só para relembrarmos, nesse diálogo Pilatos afirma que Jesus é o rei dos judeus. 

 

Mas o Mestre logo afirma que o reino dele não era desse mundo, porque o mundo 

dele é o mundo espiritual. 

 

O que o Mestre queria que entendêssemos é que não se pode pôr o Espírito em 

função da matéria e que compete ao homem despertar e desenvolver esse reino dentro 

de si. Esse trabalho é individual, intransferível e só depende da livre vontade de cada 

um de nós. 

 

Item 4 - A realeza de Jesus 

 
Jesus não encarnou entre nós para exercer nenhum domínio político e transitório, ele 
veio para ser redentor de toda a Humanidade terrestre ensinando normas de conduta 
que pudessem nos conduzir a um estágio superior para o nosso aprimoramento moral 
e espiritual. 

Os judeus, contemporâneos de Jesus, esperavam a vinda de um grande rei, um 
guerreiro que viria com uma espada em punho para salvar seu povo e dominar outras 
nações. Por isso, muitos se desapontaram e até hoje não o reconhecem como o 
Messias, pois ele não tinha o povo hebreu como um povo escolhido. O Mestre veio 
para toda a Humanidade. 
 
Jesus chegou falando em Amor, apresentando Deus como um Pai Amor, Justo e 
Bom, e não mais como um Deus que é Pai, mas uma Pai Vingativo e Punitivo. 
 



O Mestre convocou as criaturas para “amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o 
seu coração e de todo o entendimento”, mas também para “amar ao próximo como 
a si mesmo”. 
 
Quando falamos sobre a realeza de Jesus estamos falando de sua realeza moral, fruto 

da sua perfeição e do seu viver segundo as leis divinas.  

 

Jesus, portanto, tem autoridade para nos orientar, esclarecer e nos conduzir na 

conquista dos valores morais necessários para sermos perfeitos assim como ele é. 

 

Jesus é a autoridade moral maior na Terra. Ele foi designado por Deus, graças à 

perfeição conquistada, para dirigir a caminhada evolutiva da Humanidade terrestre. 

Jesus orienta a Humanidade para que ela se liberte do orgulho, do egoísmo, da 

ignorância e do apego às coisas materiais. 

 

Lembremos sempre que Jesus é nosso irmão mais velho, nosso guia e nosso modelo, 

como afirmaram os Espíritos Superiores na questão 625 do Livro dos Espíritos. 

 

Mas, afinal de contas, o que significa este reino de Jesus? 

 

Primeiramente, lembremos que um reino é um Estado cujo soberano é um rei que tem 

superiores e súditos. 

 

Há aquele que orienta e aqueles que seguem as orientações. 

 

No entanto, Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós. Por essa razão, 

esse reino consiste sim numa hierarquia, mas numa hierarquia de valores e de fatos 

que integram a natureza humana. 

 

Resta-nos saber, portanto, quais são os valores que orientam esse nosso reino interno, 

para sabermos se estamos construindo o tão almejado reino de Deus em nossa 

intimidade. 

 

Para isso, basta que observemos nossas atitudes diárias e os valores que se 

sobressaem em nossa vida. 

 

Se o soberano que rege nossas ações ainda é o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a 

ambição desmedida, a tola vaidade, não podemos esperar que esse reino seja de luz. 

 

Se os nossos interesses estão voltados exclusivamente para os valores materiais, para 

o conforto físico, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos 

construindo um reino sobre a areia ilusória da existência física. 

 

Mas, se nessa hierarquia de valores, as virtudes são soberanas, então o reino de Deus 

já começou a se instalar em nossa intimidade. 

 



Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise do nosso reino íntimo 

para saber quem detém o poder. 

 

Fazendo essa avaliação sincera teremos condições de estabelecer a ordem ideal que 

nos favorecerá na construção desse estado ditoso que tanto almejamos. 

 

Jesus, ao nos incentivar dizendo: “Brilhe a vossa luz”, assegurou que a ação de 

acender a luz das virtudes é uma realidade possível a todos. 

 

Mas, isso só acontecerá quando as virtudes assumirem a soberania, dissipando as 

sombras das imperfeições que ainda imperam em nós.  

 

Busquemos estabelecer uma hierarquia de valores nobres e reais capazes de governar 

com segurança o nosso Espírito. 

 

Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes 

orientem nossos passos, para que possamos implantar, definitivamente, o reino dos 

céus nas fibras mais sutis da nossa alma imortal. 

 

Não é necessário abandonar posições de destaque ou fugir de situações de conforto 

material, porque o poder, o prestígio e a riqueza são conferidos às criaturas em caráter 

de depósito divino, em função de tarefas específicas de estímulo ao progresso e ao 

bem estar tanto individuais quanto coletivos. 

 

Portanto, a oração, a busca da paz de consciência, do bem comum e da felicidade, que 

são tesouros perenes têm que vir em primeiro plano em nossas vidas, e não em 

último, como normalmente se costuma fazer na Terra. 

 

Deus não condena os gozos terrenos, mas nos alerta para o abuso desses gozos em 

prejuízo dos interesses da alma e do próximo. 

 

Não deixemos que nossas lutas façam em nosso viver um mar de lamentações, dores 

e angústias desnecessárias. 

 

Item 8 - Uma realeza terrestre 

 

No último item desse Capítulo, Kardec colocou a mensagem de um Espírito que se 

apresenta como “Uma Rainha de França”, em Havre 1863, que exemplifica a 

realeza terrestre exercida sem a dignidade moral. 

 

A ex-rainha inicia dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade 

de Jesus nas palavras:  

 

“Meu reino não é deste mundo”.  

 



Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como rainha, com pompa e 

circunstância, pois aprendeu que a dignidade real era um direito dado por Deus à uma 

determinada família. 

 

Somente no plano espiritual percebeu que Deus não privilegia nenhum dos seus 

filhos, tendo em vista que dá a todos a oportunidade de experiências por meio das 

quais podem desenvolver e aperfeiçoar o lado moral. 

 

A ex-rainha finaliza a mensagem ressaltando: 

 

“Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, 

a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos.  

 

Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, 

quantas lágrimas enxugastes.” 

 

Portanto, para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos 

outros se constituem na chave que abre a porta desse reino de paz e felicidade. 

 

E é isso que Emmanuel, no “Livro da Esperança”, psicografia de Chico Xavier, nos 

diz no Capítulo 42 – Nas Sendas do Mundo: 

 

“Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir, para que aprendamos também a 

auxiliar.   

 

Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos 

com as facilidades que o ouro proporciona... Um dia, porém, nas fronteiras da 

morte, somos despojados de todas as posses exteriores e se algo nos fica será 

simplesmente a plantação de migalhas de amor que houvermos distribuído, 

creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, 

daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. 

 

(...) 

 

Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. 

 

Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do 

Universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. 

 

Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites 

ser-te-á confiscada, entretanto, as leis Divinas determinarão recolhas com 

avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e 

do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores 

eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no Plano 

Espiritual. 

 



Não digas, assim, que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou 

daquilo. 

 

Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos.” 

 

 


